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Bevezetés és Áttekintés
E könyv célja, hogy az önkormányzatok és a lakók kezébe új eszközöket adjon, amelyekkel 

megszelídíthetik a forgalmat különösen az iskolák és a lakóövezetek környezetében. Rögtön az 
elején el szeretném mondani, hogy a forgalom megszelídítése csak egy állomás a célhoz vezető 
úton. A valós eredmény, amit elérünk majd az lesz, hogy az utcák újra megtelnek élettel, ismét 
otthont adnak közösségi és kulturális eseményeknek és az ott lévő helyi üzleti vállalkozások 
hosszú idő után megint erőre kapnak. Meg fogja látni, hogy ha sikerül a végcélon tartania sze-
mét, a forgalom automatikusan lelassul városában.

 Az első fejezetben mindenek előtt feltárjuk, hogy hogyan szorított ki bennünket, lakókat a 
forgalom saját útjainkról. Ez a fejezet arra is ad néhány hasznos ötletet, hogy hogyan tudnánk 
ugyanezeket az utakat visszaszerezni. 

A második fejezet azt a kérdést feszegeti, hogy vajon az útvonalak érdekessé és kevéssé ki-
számíthatóvá való válása nem csökkenti-e a biztonságot. Ez a rész bemutat egy új biztonság-ér-
telmezési modellt, amely tisztázza: a kiszámíthatatlanság mely fajtái esetén nő a biztonságérzet 
és melyek azok a pontok, ahol a biztonság már veszélyben van. Remélem, ez a fejezet eloszlatja 
majd a „téves biztonságérzet” körül kialakult félreértéseket. 

A harmadik, negyedik és ötödik fejezet részletesen tárgyalja az önkormányzatokra és a 
városlakókra váró, a gyorshajtás megfékezése érdekében elvégzendő feladatokat. A harmadik 
fejezet megvizsgálja, hogy hogyan lassítja a forgalmat a járókelők által előidézett pezsgő utcai 
élet. A negyedik fejezet hat tervezési szabályt tár az olvasók elé, amelyeket ha ön alkalmaz, 
elérheti, hogy az utca atmoszférája megváltozzon és ennek köszönhetően a száguldó autósok 
automatikusan lelassítsanak. Az ötödik fejezet olyan közösségi programokra ad ötleteket, ame-
lyek a megváltozott utcaképpel együtt végleg lelassítják a forgalom sebességét.

A hatodik fejezet a felelősséget taglalja és vitatja, hogy a forgalomlassítás érdekében terem-
tett „érdekes és meglepetésszerű utak” csökkentenék a városatyák biztonság és felelősség iránti 
elkötelezettségét. 

Hiszek abban, hogy az érdekesség és a meglepetésszerűség érzésének keltése a forgalom 
megszelídítésében izgalmas, új együttműködési lehetőségeket teremt a városnak és lakóinak 
egyaránt. Részlegesen már több száz város, teljes egészében azonban még egy település sem 
tette magáévá a forgalomlassítás e módszerét. Ez a füzet útmutatóul szolgál azoknak a város-
atyáknak is, akik meggondolják magukat és úgy döntenek, hogy gyökeresen változtatják meg a 
forgalomlassításra eddig használt eljárásaikat a város egész területén.

Ez az irat még nem teljes és nem állítom, hogy a benne olvasottak jelentik az egyetlen 
lehetséges megoldást arra, hogy ön hogyan használhatja a környezet érdekessé és meglepe-
tésszerűvé tételét a forgalom megszelídítésére vagy az utcák biztonságosabbá, élhetőbbé való 
tételére. Ezért bármilyen észrevételnek és ellenvetésnek örömmel állok elébe. 

David Engwicht 
A Creative Communities International társalapítója
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A lakókat
MEGIJESZTI

a forgalom, így
VISSZAVONULNAK

1. Forgalomlassítás fizikai akadályok
kihelyezése nélkül

Az eltávolodás folyamatának pszichikai visszafordítása

Először 1996-ban fedeztem fel, hogy milyen leírhatatlan hatással van a környezet érdekes-
sé és meglepetésszerűvé való tétele az autók sebességére. Éppen azon dolgoztunk egy kisebb 
lakóközösséggel, hogy összeállítsunk egy forgalomlassító akciót az utcájukban. Akciótervünk 
részét képezte egy utcabál, amit a környékbelieknek rendeztünk és aminek lebonyolítása során 
látszólag semmi szokatlan nem történt. Ám az összejövetelt követő hetekben a lakók arra lettek 
figyelmesek, hogy az autók lassabban hajtanak a környéken. „Ez lehetetlen”- akadékoskodtam 
– „még nem is helyeztünk ki semmilyen fizikai akadályt az utcára.” A rend kedvéért azért nyo-
mozni kezdtem az okok után és amit felfedeztem, az gyökeresen megváltoztatta minden addigi 
elképzelésemet a forgalomlassításról. 

Ha meg szeretnénk érteni, hogy egy utcabál hogyan vezethetett lassabb autóforgalomhoz, 
először azt kell megértenünk, hogy hogyan veszítettük el utcáinkat és hogyan engedtük át azo-
kat teljes egészében az autósoknak.

Most próbálja meg felidézni vagy elképzelni azt a korszakot, amikor a gyerekek az utcákon 
játszottak, a felnőttek pedig ott álltak a közelben és beszélgettek egymással. A gyermekek és a 
felnőttek jelenléte az utcán, élménydússá és meglepetésszerűvé tette a környéket, ezért a sofő-
rök nagyon lassan hajtottak át ezeken az útszakaszokon. Aztán egyszer valamelyik sofőr átlépte 
a biztonsági sebességhatárt és sietve hajtott végig az úton. Néhány szülő megijedt és a gyere-
keket a járdára parancsolta. A gyermekek (és a felnőttek) eltűnése az úttestről csökkentette 
az utca érdekességét és meglepetésszerűségét. Ezért az autósok úgy érezték, most már kellően 
biztonságos az út ahhoz, hogy sebesen hajthassanak végig rajta. Ez a változás azt az érzetet 
keltette az emberekben, hogy már a járdán is kockázatos beszélgetniük vagy játszaniuk, ezért 
ezeknek az elfoglaltságuknak más színteret, vagyis kerteket, parkokat választottak. Az utca ér-
dekessége és meglepetésszerűsége ezzel teljesen megszűnt az autósok számára, nem volt okuk 
többé arra, hogy féken tartsák önmagukat, így minden eddiginél gyorsabban kezdtek hajtani. A 
forgalom sebességének növekedésével a lakók is egyre messzebbre menekültek az utaktól. Nem 
sétáltak többé a járdán, nem engedték az úthoz közel játszani a gyermekeiket sőt, aki tehette, 
még autóját is a forgalomtól távol igyekezett leparkolni. 

Ez a jelenség, amely lépésről lépésre távolította el az embereket az utcától, egyben a közös-
ségi élet és az összetartozás fokozatos megsemmisülését is eredményezte. Az utca érdekessége 
és meglepetésszerűsége nyomtalanul eltűnt és ez arra biztatta a forgalmat, hogy gyorsuljon fel 
egy már megzabolázhatatlannak tűnő sebességre. Hamarosan bemutatom azt is, hogy az utcá-

ink és a házaink által alkotott összkép 
hogyan tudta még kevésbé érdekessé 
és meglepetésszerűvé tenni útjainkat 
és ez miért biztatta még sebesebb 
autózásra a gépkocsik vezetőit. 

Térjünk vissza a találós kérdésre, 
ami azt firtatta, hogy miért lassult le 
a forgalom az utcabál után. Az utcá-
ról való visszavonulás lecsökkenti a 
lakók közösségi életének vitalitását 
és ahogyan Donald Appleyard kuta-
tása mutatja, ez egyben lecsökkenti a 
közösségi kapcsolatok kialakulásának 
a valószínűségét az utcákon. 

Az utcai partin sokkoló számban 

Az ÉRDEKESSÉG 
és MEGLEPETÉS-
SZERŰSÉG szintje 

csökkenA forgalom
FELGYORSUL

Hogyan alakul ki az ördögi kör a visszavonulás
első lépésével
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jelentek meg olyan gyerekek és felnőttek, akik eddig még közeli szomszédaikkal sem talál-
koztak. Így az összejövetel új barátságokat eredményezett és a már létező ismeretségeket is 
megerősítette az utcában. Emellett a parti legitimmé tette az utcán zajló játékot és beszélge-
tést. Mindez azt jelentette, hogy az utcabált követő hetekben drámaian megnőtt a nyüzsgés a 
környéken. Volt ez köszönthető különösképpen annak, hogy a régen egymás számára idegen 
gyerekek mostantól együtt játszottak a járdán. A legtöbb autós, amikor kisgyerekeket lát vala-
hol az út közelében, óvatosságból lelassít. Ha ugyanezek az autósok egy csoport felnőttet látnak 
beszélgetni az út közelében szintén lelassítanak, de ezúttal azért, hátha valami izgalmas dolog 
miatt csoportosulnak az emberek.  Minden esetre a forgalom megszelídült ezen az utcán, és 
nem azért mert fizikai akadályok kényszerítették a sofőröket, hogy lassítsanak, hanem mert az 
emberi jelenlét megnőtt a környéken és minden érdekesebb és meglepetésszerűbb lett. Vagy 
hogy másként fogalmazzak, ezek a lakók visszafordították az autók ellenük folytatott pszicholó-
giai hadviselésének irányát és ez automatikusan lelassította a forgalmat. 

Az érdekesség és a meglepetésszerűség erejének felfedezése egy egész sor olyan kísérlethez 
vezetett, amelyek során készakarva megfordítottuk az emberek pszichológiai eltávolodásának 
irányát, figyelmüket az utcájukra tereltük és megtanultuk alkalmazni az izgalom és a megle-
petés keltésének elemeit az utcakép megtervezése során. Ezek a kísérletek igazolták az utcai 
összejövetel eredményeiből született feltételezésünket – az érdekesség és a meglepetésszerűség 
az utakon óriási eredményhez vezet a forgalom megfékezésében. Ezt az új technikát az „utca 
visszahódításának” neveztem el. Az utca visszahódításának ötlete azon alapszik, hogy érdek-
lődést és meglepetést keltő módszerekkel lassabb közlekedésre csábítjuk az autósokat, ellen-
tétben a mérnökök tervezte speciális forgalomlassító eszközökkel, amelyek lassabb hajtásra 
kényszerítik az autósokat. Amíg a forgalomlassítás a forgalom lelassítására koncentrál, addig 
az utca visszahódításának módszere a közösségépítésre, az utcai nyüzsgésre, a játékra, a kap-
csolatteremtésre, a helyi üzletek fejlődésére, a kultúrára és az utcai bölcsességek megosztására 
koncentrál. Ironikus, hogy lakóközösségek funkcióinak helyreállítása automatikusan forgalom-
lassulást idéz elő a környéken. 

A lakók vagy a városatyák bármilyen utcán (ideértve a főútvonalakat is) nyugodtan hasz-
nálhatják az érdeklődés és meglepetés keltésének technikáját a forgalom megszelídítésére. A 
lakók ezek közül a módszerek közül néhányat azonnal használhatnak, ezek alkalmazásához 
arra sem lesz szükségük, hogy a várostól kérjenek segítséget. A városnak ezeknek a technikák-
nak a használata általában sokkal kevesebb pénzbe kerül, mint a tradicionális forgalomlassító 
berendezések beüzemelése, ezek a módszerek nem idegesítik fel a gépkocsik vezetőit és egyál-
talán nem akadályozzák a sürgősségi járművek áthaladását. 
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2. A biztonság paradoxon
A legtöbbször, amikor arról vitatkozom valakivel, hogy az érdeklődés és a meglepetés 

keltése lelassítja-e a forgalmat, a következő ellenvetés hangzik el: „De nem idézi mindez elő 
a guminyak jelenséget, amelyről jól tudjuk, hogy rengeteg balesetet okoz?”

Ennek a biztonsági kérdésnek a megválaszolása nagyon fontos információt szolgáltat 
majd mind a városnak, mind a lakosságnak arra, hogy hogyan használja az érdeklődés és 
meglepetés keltését a gyakorlatban a forgalom lelassítására – biztonságosan. 

Ebben a fejezetben három tényt tárok a nyilvánosság elé, amelyeket bővebben is el-
magyarázok és amelyek ilyen formában, remélem, hogy új alapra helyezik a kapcsolatot a 
kiszámíthatatlanság és a biztonság között. 

Első Tény: Hiedelem csupán, hogy csak és kizárólag 
akkor fokozhatjuk a biztonságot, ha kiszámíthatóbbá tes-
szük a környezetet.  

Első pillantásra úgy tűnik, hogy paradoxonba botlunk, ha a biztonságról beszélünk. Ön 
két módon teheti biztonságosabbá a környezetét: ha kiszámíthatóbbá változtatja, vagy ha 
kevésbé kiszámíthatóvá változtatja azt. 

A guminyak jelenség (amikor az emberek a másik sávban történt balesetet figyelik, 
közben maguk is balesetet okoznak), leginkább olyan sugárutakon vagy főutakon követ-
kezik be, amelyeket kifejezetten nagy forgalom-áteresztő képesség jellemez. A közlekedés 
tervezésekor ezeknél az utaknál az volt a mérnökök célja, hogy eltávolítsanak a környékről 
mindent, ami kiszámíthatatlanság érzetét kelthetné az autósokban, azaz ezeket az utakat 
olyan kiszámíthatóvá akarták tenni, amennyire csak lehetséges. Sok esetben ezeken a he-
lyeken még az érdeklődés felkeltésének utolsó apró lehetőségét is kigyomlálták, amikor az 
utakra zajvédő alagutat emeltek. Ezzel az útkonstrukcióval azt ígérték az autósoknak, hogy: 
„Ez egy olyan kiszámítható környék, ahol nagyon valószínűtlen, hogy bármi váratlannal 
találkozhatnál”. Az autósok ezért ennek az üzenetnek megfelelő sebességgel közlekednek. 
Mindent összevetve, a kiszámíthatatlanság érzetének kiirtása nem tette ezt a környeze-
tet biztonságosabbá. Azonban ha az autósok hirtelen valami kiszámíthatatlannal vagy az 
érdekesség egy elemével találják magukat szemben, (valami olyasmire gondolok, mint egy 
baleset vagy egy kóbor állat), nincsenek megfelelő tudatállapotban ahhoz, hogy jól reagál-
janak. Érzékeik alszanak, ők maguk pedig túlságosan gyorsan hajtanak ahhoz, hogy jól re-
agáljanak erre a váratlan eseményre. Ezért van hátulütője is annak a stratégiának, ha azzal 
próbálunk biztonságot teremteni, hogy a környezetet teljesen kiszámíthatóvá változtatjuk. 
A tervező ennek értelmében építményével hamis érzetét keltette a biztonságnak. 

Kontrasztként, ha egy autós lakott területen hajt át és látja, hogy gyerekjátékok van-
nak szétszórva az út szélén vagy hogy gyerekek játszanak az utcán, azt az üzenetet kapja, 
hogy „ez az a hely, ahol megtörténhet az elképzelhetetlen”. Az autós azonnal lelassít, mert 
ettől a pillanattól számít a lehetetlenre. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ilyen esetben 
minden sofőr lelassít és az utca teljesen veszélytelenné válik. (Ugyanazok az emberek, akik 
életveszélyesen és kockázatosan vezetnek az autópályán, életveszélyesen és kockázatosan 
vezetnek majd a gyerekekkel teli lakóövezetekben is). Az igazság az, hogy mi mindannyian 
kicsivel „rizikósabban” élünk, 

mint amennyire a bennünket körülvevő környezet vagy a ránk leselkedő veszélyek való-
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színűségének szintje indokolná. Elegendő beülnünk egy megszokottnál biztonságosabb 
autóba, vagy áthajtanunk egy kifejezetten biztonságosnak látszó útszakaszon és azonnal 
rálépünk a gázra (természetesen hamar alkalmazkodunk az új biztonsági fokozathoz és 
már ehhez mérten vállalunk extra kockázatot). De ennek ellenkezője is igaz. Ha az útvonal, 
amelyen áthajtunk hirtelen kiszámíthatatlanná válik, azonnal lelassítunk. Kockázatvállalá-
si kedvünk marad a régi, de azért lassabban hajtunk. Annak okán, hogy ugyanannyi extra 
kockázatot vállalunk, (átlagosan) ugyanannyi „balesetet” is okozunk. Azonban, mivel a 
sebesség lelassult, ezek a balesetek (a statisztika szerint) kevésbé lesznek súlyosak. Min-
den autós egyedi kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően vezet. Például, azokon a 
helyeken, ahol havas, jeges a tél, a balesetek száma általában csökken, mert a sofőrök úgy 
látják, hogy ilyen időben a kockázati szint drámaian megnő, ezért ehhez igazítják vezetési 
stílusukat.  

Második Tény: A biztonsági szint akkor maximális, 
amikor a becsült kockázat mértéke megegyezik, vagy ma-
gasabb a valóságos kockázati szintnél. 

Világos, hogy nem a kiszámíthatóság vagy a kiszámíthatatlanság mértéke dönti el, 
hogy az adott környezet biztonságos-e vagy éppen veszélyes. Bármelyik környezet veszé-
lyessé válthat, ha a valós veszély foka magasabb, mint a becsült veszély mértéke – vagyis, 
amikor a sofőrök érzékei alszanak a hamis biztonságérzettől, felüti fejét a veszély. 

Állításomat, legjobb lesz, ha egy történettel illusztrálom. Az elmúlt néhány évben 
„spontán utca visszahódító” akciók tucatjait vezényeltem le lakóközösségekben, szerte a 
világon. Ezeken a rendezvényeken általában azt mutatjuk be, hogy a közösségi progra-
mok és a közösségek által létrehozott forgalomlassító alkalmatosságok milyen drámaian 
csökkentik a forgalom sebességét. Soha nem zárjuk el az utat a forgalom elől, nem építünk 
barikádokat és nem használunk hivatalos figyelmeztető KRESZ táblákat ezekhez a meg-
mozdulásokhoz. Ennek oka meglehetősen egyszerű. Azt akarjuk megmutatni, hogy hogyan 
működik együtt meglepő spontaneitással a közösségi élet és az autóforgalom ugyanazon 
a helyen. (Régebben, amikor a gyerekek az utcán játszottak, senkinek sem kellett az erre 
figyelmeztető jelekkel kitábláznia a környéket.)

Az egyik dolog, amit nagyon korán megtanultam ezeken a rendezvényeken az az volt, 
hogy a figyelmeztető táblák hiánya valójában biztonságosabbá teszi ezeket az eseménye-
ket. Az autósok számukra váratlan eseményeket észlelnek a távolban és abban a pillanat-
ban kérdések milliói villannak át az agyukon. „Mi történik? Baleset történt vagy utcabál 
van? Vajon keresztülhajthatok ott?” Azonnal lelassítanak, hogy annyi vizuális információt 
kapjanak az eseményről, amennyit csak lehetséges. Mivel egyetlen tábla sem közöl té-
nyeket arról, hogy mi történik, az autósoknak magunknak kell megfejteniük a feladványt. 
Általában, mire a megmozdulás közvetlen közelébe érnek, a sofőrök már csigalassúsággal 
hajtanak és önkéntelenül megállnak megkérdezni, hogy milyen esemény zajlik. Egy tábla, 
amely azt mondaná: „Figyelem, utcabál az úton!” kiiktatná mind az érdeklődéskeltés, mind 
a meglepetésszerűség faktorait. Mert ha egyszer a kérdések már megválaszolásra kerülnek, 
az autósok visszatérhetnek ahhoz, amit eddig is csináltak, azaz amilyen gyorsan csak lehet, 
mehetnek a dolgukra. 

Az egyik városban drámai illusztrációra tettünk szert arról, hogy miért segíthet az 
érdeklődés és a bizonytalanságérzet felkeltése a környezet biztonságossá való tételében. A 
város főépítésze ragaszkodott ahhoz, hogy a spontán utca visszahódítási akciónkat 271db 
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piros közúti bójával kerítsük körbe és a környéken rakjunk ki egy tucat figyelmeztető táb-
lát is. A forgalom az út egyik felét használhatta, a lakók a spontán visszaszerzést a másik 
oldalon gyakorolhatták. Vitán felül ez lett a legveszélyesebb utca, amelyen életemben dol-
goztam. A közúti eszközök azt üzenték a sofőröknek, hogy van itt egy rész, amely az ő bi-
rodalmuk. Mindez kiszámíthatóságot és biztonságot ígért számukra. Így a kordonon kívül 
eső részt az ő exkluzív terüknek tekintették. Néhány méterre a száguldó autóktól gyerekek 
kerékpároztak és labdáztak. 

Ami az eseményt veszélyessé tette, az nem az volt, hogy gyerekek labdáztak az úton. 
Rengeteg ilyen megmozdulást rendeztünk már. Mindegyik a legnagyobb biztonságban 
zajlott le. Ami ezt az eseményt veszélyessé tette az a kiszámíthatóság hamis üzenete volt, 
amelyet a bóják és a táblák továbbítottak az autósoknak. A gépkocsivezetőt e közúti fi-
gyelmeztető jelzések meggyőzték arról, hogy az útszakasz kockázati szintje sokkal ala-
csonyabb, mint a valós kockázati szint volt. Ha az utca azt akarja sugallni, hogy itt egy 
váratlan esemény bekövetkezésének valószínűsége magas, akkor hagyni kell, hogy minden 
vizuális segédanyag erre engedjen következtetni. 

 Az utca valós funkciójának és állapotának világos kommunikációjára hivatott jelzések 
megtervezése közben tisztában kell lennünk azzal, hogy ami nincs feltüntetve az gyakran 
sokkal fontosabb, mint ami fel van. Az utca üzenete az, hogy ott minden valószínűtlen 
esemény bekövetkeztének nagy a valószínűsége, ezért a hivatalos forgalomirányító eszkö-
zök, úgy, mint az útfelfestések, a KRESZ táblák, a járdaszigetek, és még az első generációs 
forgalomlassító alkalmatosságok is az autós elméjét összezavaró üzenetet közvetítenek. 
Meghatározott szintjét ígérik a kiszámíthatóságnak. A többértelműség és a katonás útba-
igazítás teljes hiánya elmondhatatlanul fontos vizuális információk az utca rendeltetés-
szerű használatának elősegítésére. (Később 
bővebben foglalkozunk ezzel)

Szakkifejezésekkel élve a biztonsági 
szintet, részben az Észlelt Valós Differen-
ciál Faktor (ÉVD) határozza meg, amely az 
aktuális kockázat mínusz az észlelt kockázat 
– népszerű nevén a „biztonság téves érzete”. 
A tervezési ötletektől függően az ÉVD faktor 
magasabb lehet a jobban kiszámítható kör-
nyezetben, mint a teljesen kiszámíthatatlan 
környezetben és viszont. A kiszámíthatóság 
vagy kiszámíthatatlanság valós fokának 
semmi köze ahhoz, hogy az autósban van-e 
téves biztonságérzet. 

Engedje meg, hogy egy kis kitérőt 
tegyek és figyelmet szenteljek egy nagyon 
fontos kérdésnek a téves biztonságérzetet 
illetően (ez a kérdés segít nekünk abban, 
hogy egy kicsit jobban megértsük ötletem 
működési elvét.) Nagyon sokan a közle-
kedéssel foglalkozó tisztviselők közül az 
Egyesült Államokban és Ausztráliában elkezdték a gyalogátkelőhelyek számának csök-
kentését mondván, hogy azok hamis biztonságérzetet ébresztenek a gyalogosokban, ami 
pedig magasabb balesetszámhoz vezet. Ez bizonyos mértékig igaz, de akkor ugyanezek 

ÉVD (Észlelt Valós 
Differenciál) vagy 
Hamis
Biztonságérzet

Lakott terület Autópálya

A biztonság mértéke a valós és becsült
kockázat szintjének különbségétől

függ – és nem attól, hogy milyen mértékű 
veszélyt rejt valójában a környezet. (Ez 

csak egy hipotetikus rajz. El tudok képzelni 
olyan szituációt is, amelyben a lakott
területen belül magasabb az ÉVD.)
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a hivatalnokok miért nem kezdik el a forgalomirányító berendezések számának csökken-
tését is városszerte azért, mert azok meg az autósokban keltenek hamis biztonságérzetet? 
A gyalogátkelőhely eltüntetése körüli vita klasszikus példája „az egészről az áldozat tehet” 
hozzáállásnak. A gyalogátkelőhelyeken a gyalogos törvényesen tartózkodik az úttesten, 
mégis, a zebrák számának csökkentésével őt büntetik az ott bekövetkezett balesetek miatt, 
tekintet nélkül arra, hogy vajon tévesen érezte-e biztonságban magát vagy sem.  Pedig az 
autós az, aki nem közlekedik körültekintően és ez részben azért van így, mert már az előtt 
belesüppedt a biztonság hamis érzetébe mielőtt a gyalogátkelőhelyhez érhetett volna. Ezt a 
hamis biztonságérzetet viszont az a tény idézte elő, hogy a gyalogátkelőhely felé közeledté-
ben semmi a világon nem figyelmeztette őt az úttesten valószínűleg áthaladó gyalogosokra. 
(Később be fogom bizonyítani, hogy ezeknek a ráutaló jeleknek valami másnak kell lenni-
ük, mint egy szabvány figyelmeztető tábla.) Egyszerűen törölni a gyalogátkelőhelyeket és 
kényszeríteni a gyalogosokat, hogy éberebben közlekedjenek miközben nem teszünk sem-
mit annak érdekében, hogy az autósok éberebben közlekedjenek, elképesztően értelmetlen 
módja a zebrán történ halálozások megállításának. Tehát az aktuális közlekedéspolitikai 
irányzat, miszerint törölni kell a zebrákat, mindent figyelembe véve teljességgel használha-
tatlan. Ez a lépés valójában kiszámíthatóbb útvonalat ígér a sofőrnek azzal, hogy a gyalogo-
sok létezésének utolsó jelét is eltávolítja az autós szeme elől. Míg a zebrák törlése csökkenti 
a gyalogos ÉVD-jét vagyis téves biztonságérzetét, addig az eddiginél is magasabbra növeli 
az autós téves biztonságérzetét. 

Most feltárjuk a biztonságérzeti térképet és megvizsgálunk néhány faktort, amelyek 
pontosan meghatározzák egy sofőr autózás közben, önhibájából bekövetkezett halálozásá-
nak vagy sérülésének kockázatát. Aztán megnézzük, hogy ezek a faktorok milyen összefüg-
gésben vannak egymással.

ÉVD Faktor (Valós kockázat mínusz Becsült kockázat); annak a mértékét mutat-
ja, mennyire feledkezik bele a sofőr a biztonság téves érzetébe. 

HSZ Faktor (a kockázatvállalási Hajlandóság osztva a kockázatvállalási Szükség-
szerűséggel): Mindannyiunknak különböző a hajlandóságunk a kockázatválla-
lásra. Ennek mértéke függ a temperamentumunktól, a kedvünktől, a szociális és 
kulturális beállítottságunktól. Kötelező kockázatvállalásunk azonban nem függ 
mástól, mint a közvetlen környezetünkben kialakult körülmények alakulásától. 
(Például, a kockázat, amelyet hajlandóak vagyunk vállalni különböző lesz, ha 
gyermekünket kell megmentenünk valamitől vagy csak késésben vagyunk bará-
taink esti vacsorájáról).

RRK (Ránk Rótt Kockázat): Ez az a kockázat, amelyet környezetünk szab ki ránk 
és nekünk nincs ráhatásunk mértékének csökkentésére vagy általában vett meg-
változtatására. 

Sebesség Faktor: Míg ez valamilyen mértékben a ÉVD és HSZ faktorok által meg-
határozott érték, hatása van rá a beautózott útszakasz formai kialakításának és az 
autó technikai és design paramétereinek is.

A teljes veszély, amelynek egy bizonyos személy ki van téve, az összes fönt említett 
faktor kombinációjából számolható ki. A matematikus beállítottságúaknak mondom, hogy 
feltevésem a következő: 

Teljes Veszély = ((ÉVD x HSZ) + RRK) x Sebesség 2 

Ez a biztonság szempontjából azt jelenti, hogy az önkormányzati szervek a következő-
ket tehetik egy terület biztonsága érdekében: 

•

•

•

•
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Csökkenthetik az ÉVD-t (vagyis a biztonság téves érzetét) úgy, hogy a terület de-
sign elemeivel azt üzenik a sofőröknek, hogy ezen a környéken az útvonal teljes 
kiszámíthatatlansága vár rájuk. Minél balesetveszélyesebb volt a környék idáig, 
annál nagyobb szüksége van a helyszín közlekedés szempontjából történő kétér-
telművé tételére. 
Népszerűsíthetnék az emberi jelenlét jelentőségét az utcákon, amely érdeklődést 
és meglepetést kelt az autósokban és sokkal jobban működik a forgalomlassítás-
ban, mint a KRESZ táblák vagy a drága forgalomirányító berendezések. 
Csökkenthetnék a kockázatvállalási kedvet az emberek oktatásával és közösségi 
programok szervezésével. Ahogyan később látjuk majd, a tudatosságra nevelő és 
a szemlélet megváltoztatására indított programok csökkentik az emberek kocká-
zatvállalási kedvét.
Újabb és újabb kockázati tényezőket iktathatnak be a meglévők mellé és szerve-
zett kommunikációs kampánnyal ezekre az új tényezőkre irányíthatják az embe-
rek figyelmét. (Például egy közlekedési lámpa megfigyelésére felszerelt kamera 
híre anyagi veszteségtől való félelem okán, csökkenti a piros lámpán áthajtók 
számát.)
Megtaníthatnák az embereknek, hogy hogyan enyhíthetik vagy kerülhetik ki a 
mások által rájuk rótt kockázatot. (például Defenzív Vezetési Kurzussal vagy 
kerékpározási tanfolyammal a diákoknak)
A sebességet lecsökkenthetnék azzal, ha az érdekesség és a meglepetésszerűség 
új elemeit alkalmaznák és/vagy megtizedelnék azokat a közúti jeleket, amelyek 
biztonságérzetet keltenek az autósokban s így száguldásra késztetik őket. 

Harmadik Tény:    A közösség érdekeinek és nem esz-
tétikai szempontoknak kell eldönteni, hogy hány darab 
érdeklődést és meglepetést keltő eszközt helyezünk ki az 
utcára. 

Igaz, hogy létezik szituáció amelyben az útvonal csak akkor válik biztonságosabbá, ha 
kiszámíthatóbbá tesszük azt.  Azonban éppen ugyanennyire igaz, hogy bárki bármelyik 
környezetet biztonságosabbá tehet azáltal, ha csökkenti annak kiszámíthatóságát. A biz-
tonság kulcsa, hogy minimalizáljuk a különbséget az általunk saccolt és a valósan fenye-
gető veszély mértéke között. Nem kérdés, hogy egy autópályát úgy lehet biztonságosabbá 
tenni, ha minden olyan elemet elviszünk a közeléből, amellyel bizonytalanságérzetet kelt-
hetünk az autósokban. Hiszen ezzel csökkentjük a rést a valós és az autósok által becsült 
veszélyérzet között. Teoretikusan az is lehetséges, hogy a városi lakóövezetek biztonságo-
sabbá válnak azáltal, hogy kiszámíthatóbbá változtatjuk őket. Ezzel azonban nem teszünk 
mást, mint megemeljük az autósok biztonságérzetének szintjét. Ez a módszer csak abban 
az esetben működne, ha ezzel egy időben kizárnánk minden olyan esemény spontán bekö-
vetkeztének valószínűségét, amely veszélyt jelenthet a sofőrökre. Ami lehetetlen.

Évezredes tradíció, hogy az utcát nem csak közlekedésre használják az emberek, ha-
nem spontán találkozók és beszélgetések lebonyolítására és a helyi kereskedelem gyakorlá-
sára. Az „Utca Visszahódítása” című könyvemben leírtam, hogy hogyan működtetik ezek a 
spontán megmozdulások a várost. Egy város egészségi állapota megállapítható abból, hogy 
amekkora a „spontán hatásokból álló vagyona” azaz mennyi az ott lévő „jó dolgoknak” a 
száma, amelyek véletlenszerű élményekkel ajándékozzák meg a város közterein áthaladó 
sétálót. Az emberek véleménye szerint ezeknek a „spontán hatásoknak” nagyon magas az 
érdekesség szintjük és arról ismerszenek meg, hogy felbukkanásuk értelemszerűen: kiszá-
míthatatlan. 

•

•

•

•

•

•
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Tehát azok a városok, amelyek azon is dolgoznak, hogy egészséges, vitalitással teli 
közösségeket teremtsenek, de ezzel párhuzamosan csinos utcaképek megteremtésén fá-
radoznak, kereszt-funkciós megoldásokat kell, hogy találjanak a probléma megoldására. 
Legtöbbször ezek a városatyák mindkét területből a legrosszabbat hozzák ki: eltűntetik a 
közösségeket a városaikból, utcáikat pedig veszélyessé teszik. Vibráló közösségek PLUSZ 
biztonságos utcák EGYENLŐ minden képzeletet felülmúlóan izgalmas utcakép kialakítása. 

A forgalmat bonyolító utak tervezése önbeteljesítő jóslattá válhat. „Tervezz olyan 
környezetet, amely puszta létével arra biztatja az autósokat, hogy rohanjanak előre a céljuk 
felé és dominálják az utcákat – vagyis emeld meg az utcák kiszámíthatósági szintjét és a 
közösségi élet kivonul ezekről a helyekről – azaz tovább csökken a meglepetésszerű ese-
mények bekövetkezésének valószínűsége. Vagy inkább hozz létre olyan közlekedési zónát, 
amelyben meglepetések érhetik az autóst (csökkentsd a kiszámíthatóságot) és az autók 
lelassulnak, a közösségi élet pedig kivirágzik e helyszíneken (a kiszámíthatatlanság tovább 
nő)”. (Ha nem hiszi állításom igazát, nézze meg a diagrammot alább) Így az utcakép autó-
sok felé közvetített érdekességének és meglepetésszerűségének mértéke attól függ majd, 
hogy a környékbeliek mennyire pezsgő utcai életet kívánnak élni, a helyi kereskedelem 
pedig mennyi színt szeretne az utcára vinni és nem attól, mennyire érdekes és meglepetés-
szerű a városatyák szerint most a helyszín. Lehetséges, hogy utcája az ön véleménye sze-
rint érdekes és meglepetésszerű, de ha most vannak problémái a forgalommal, itt az ideje 
változtatnia az utcaképen.

Tehát kell-e teremtenünk olyan helyeket, amelyek teljes mértékben kiszámíthatók és 
csakis autóforgalom lebonyolítására alkalmasak? (A félreértések elkerülése végett, spon-
tán közösségi megmozdulások nem képzelhetők el ilyen helyszíneken.) Az ősi városépítő 
művészek megértették, hogy egy jól funkcionáló városnak csak nagyon kevés olyan útvona-
lat szabad tartalmaznia, amely semmi másra nem jó csakis közlekedésre. Ezt a technikát a 
régiek az akkori belsőépítészektől lesték el, akik a házak belsejét a családi és közösségi élet 
folyamához alkalmazkodva alakították ki. Minél több helyet foglalnak a kizárólag áthala-
dásra alkalmas helységek (folyosók például), annál kevésbé hasznos az épület. Az építészet 
eme ésszerű hozzáállása mit sem vesztett aktualitásából az idők során. 

Az utcakép azt mondja, 
hogy a környék
kiszámítható

Az utcakép azt mondja, 
hogy a környék

kiszámíthatatlan 

Az érdekesség és a
meglepetésszerűség

csökken,
a kiszámíthatóság nő

Az érdekesség és a
meglepetésszerűség nő, 

a kiszámíthatatlanság nő

A forgalom 
felgyorsul

A forgalom 
lelassul

Az utcai élet
menekülőre fogja

Az utcai élet
kivirágzik

A diagram megmutatja, hogy miért számít az utcakép
egy bizonyos mértékig önbeteljesítő jóslatnak

és miért indíthat be egy pozitív vagy egy negatív ciklust. 
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3. Programok az utcán
Ebben a fejezetben megmagyarázom,

hogy miért kell utcáink visszahódításának már a fejünkben elkezdődnie (pszicho-
lógiai visszahódítás)
hogy a lakók, hétköznapi teendőik gyakorlása közben, kelthetnek érdeklődést és 
meglepetést az áthaladó autósokban, ezzel lassíthatják a forgalmat,
hogy létezik stratégia, amellyel a városatyák előremozdíthatják a közösségek 
újraéledését. 

Miért kell az utcáink visszahódításának
már a fejünkben elkezdődnie?

Az első fejezetből megtudtuk, hogy hogyan ijesztette meg és űzte el az utcákról az 
embereket a forgalom. Ennek a visszavonulásnak minden egyes lépése csökkentette az 
érdekességnek és a meglepetés bekövetkeztének valószínűségét az utcákban, egyben nyílt 
meghívást jelentett a forgalom számára, hogy legyen szíves gyorsabban haladni. Akár az 
evolúció, az utca ilyetén feladása valamint a színek és meglepetésszerűség eltűnése az 
utakról, nagyon hosszú és fokozatos folyamat volt. Utcáink feladása, azaz a közösségépítés 
egyik színterének elvesztése érzelmi alapon kezdődött: féltünk és kitúrva éreztük magun-
kat a saját útjainkról. Ha ez így történt, akkor a folyamat visszafordításának is hasonlókép-
pen kell megkezdődnie: abba kell hagynunk a rettegést és nem szabad többé persona non 
grata-nak tekintenünk magunkat saját utcáinkon. Ideje inkább elkezdenünk értékelni útja-
inkat és spontán közösségi valamint kulturális események színhelyévé változtatni azokat.

A forgalomlassítás legnagyobb tévedése az volt, hogy feltételezte: a drága forgalom-
lassító berendezések hatására kényszerűen lelassult forgalom mellett a közösségi élet 
automatikusan újraépíti önmagát. Amikor az utolsó szalmaszál már olyan nehézzé teszi a 
terhet, hogy alatta megroppan a teve háta, a szalmaszál eltávolítása egyáltalán nem ered-
ményezi, hogy a jószág rögtön meggyógyul. Sok esetben a lakók menekülése az utcákról 
egy mélyről jövő, ösztönös elzárkózási forma. A forgalom egyszerű lelassulása nem vál-
toztat automatikusan az utcához és a közösséghez való hozzáállásunkon. Ha a fekvőrend-
őrök építése helyett a városok vezetői azzal lettek volna elfoglalva, hogy visszaépítsék az 
emberek kapcsolatát utcájuk és szomszédaik között, az ilyen módon keletkező nyüzsgés 
automatikusan lecsökkentette volna a forgalom sebességét. Ez sokkal kevesebb olyan utcát 
eredményezett volna, amelynek most valóban szüksége van forgalomlassításra. A követ-
kező fejezetben az tárgyaljuk, hogy az utcakép kialakításának módja – amely teljes egészé-
ben elhagyja a hagyományos forgalomlassító berendezések üzemeltetését -, nagyszerűen 
használható az ott áthajtók sebességének csökkentésére. Azonban egészen addig, amíg a 
lakók nem jönnek elő, mert irtóznak az utcai élettől, utcakép elméletünk alkalmazása sem 
vezethet semmilyen eredményre. Ha előbb dizájnolunk, csak aztán próbálkozunk a pezsgő 
utcai élet megteremtésével az olyan, mintha a kocsi mögé fognánk be a lovat. 

Hétköznapi teendők, amelyeket
a lakosok forgalomlassításra használhatnak

Az utca visszahódítása hétköznapi cselekvésekkel azt jelenti, hogy visszafordítjuk az 
eddigi romboló folyamatot, és fokozatosan visszavisszük az emberi nyüzsgést az utcára. 
Nagyon fontos, ezért kérem, vésse eszébe: mindez nem azt jelenti, hogy azonnal menjen 
és mondja a gyerekeinek, hogy ezentúl a játszótér helyett a forgalomban labdázzanak. Ha 
az utolsó lépés az elszigetelődéshez az volt, hogy autójával elállt az utcáról, akkor kezd-
jen ezzel. Parkoljon vissza az útra a kocsival. Ezzel megfordítja a rombolási folyamatot. 

•

•

•
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A gyermekek valószínűleg a visszahódítási akció utolsó lépésében kezdhetnek ismét az 
utcán játszani. Az utca visszaszerzésének folyamata nem 20 évig tart majd. A Spontán Utca 
Visszahódítási Akciók esetében, amelyeket vezetek, (később bővebben is mesélek ezekről) 
a hódítási folyamat néhány órán belül befejeződik. Az ilyen események tehát kezdődhet-
nek azzal, hogy a lakók visszaállnak autóikkal az utcára. Ez láthatóan leszűkíti az utat, ami 
kissé lecsökkenti az áthaladó autók sebességét és biztonságos lehetőséget ad további utca 
visszahódító akciók megindítására. Amelyek ismét csökkentik a forgalom sebességét és 
még több program levezénylésére adnak lehetőséget. 

Azonban lehetséges az is, hogy nem feltétlenül kell rendezvényt szerveznie ahhoz, hogy 
megkezdje visszaszereznie a saját utcáját. Gondolkodjon el azon, milyen létező minden-
napos tevékenysége van, amelyet az utcához közelebb tudna végezni. Például Anne Haus-
rauth az idahoi Boise városában  ahol az USA-ban elsőként próbálták ki ezeket a forgalom-
szelídítési módszereket) elhatározta, hogy ahelyett, hogy a garázsban festené le bútorait, 
kiviszi azokat az utcára és meghívja a szomszéd gyerekeket, hogy segítsenek neki egy kicsit. 
Ezek után ahelyett, hogy barátaival a hátsó kertben itta volna meg délutáni teáját, Anne 
kiült velük a parkoló feljáróra, a ház elé. Ezek a tevékenységek nem igényeltek többletet 
idejéből (ezek olyan cselekedetek voltak, amelyeket egyébként is véghez vitt volna), ugyan-
akkor ezek az elfoglaltságok drámaian lelassították a forgalmat. És ami a legfontosabb: 
ezek a cselekvések felpezsdítették kicsit az utca közösségi életét is. 

Ahelyett, hogy a parkban vagy a ház mögötti kertben olvasna, vigye ki székét és olvas-
son a ház előtti járdán vagy a parkoló autóknak tervezett utcaöbölben. Ahelyett, hogy a 
gyerekeket a parkba vinné játszani, egyszer-egyszer találjon ki olyan programot, amelyet a 
ház előtti gyalogúton játszhatnak együtt. 

Az utcai élet felpezsdítése nem igényel külön időt.
Hozza ki mindennapi tennivalóit az utcára!

Úgy is előidézhet utcai jövésmenést, hogy utcák közötti versenyt rendez – utcai hokit, 
ugróiskolát vagy bármi mást. Rendezhet utcabált is, de akkor olyat rendezzen, amivel nem 
zárja le teljes egészében az utat a forgalom elől. (Ez nagyon fontos, tekintve, hogy egy új 
kultúrát igyekszünk létrehozni, amelyben minkét fél – a gyalogosok és az autósok – iránt 
is tiszteletet kívánunk ébreszteni és el akarjuk fogadtatni mindenkivel, hogy az utcának 
kettős funkciója van: egyrészt közlekedésre, másrészt közösségépítésre szolgál). Azzal is 
növelni tudja az utcai aktivitást, ha a gyerekeit gyalog viszi iskolába, vagy maga is gyalog 
közlekedik az otthona és céllállomásai között. 
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Mit tehet a város annak érdekében,
hogy elősegítse a pezsgő utcai élet kialakulását?

A város vezetésének óriási szerepe van a közösségek kialakításában és a közösségi 
programok megvalósulásában, amelyek jelenlétében a forgalom automatikusan lelas-
sul. 

 A városnak támogatnia kell az úgynevezett „program pontok” kialakítását –el 
kell érnie, hogy az emberek eljárjanak ezekre a helyszínekre és időt töltsenek 
ott. Ezek a pontok lehetnek az utcák egymásba való csatlakozásánál (a cso-
mópontok rejtik a legnagyobb lehetőségeket a spontán megmozdulásokra), 
lehetnek a helyi üzletek előtt (ez lehetőséget teremtene az üzlet forgalmának 
megnövekedésére) vagy lehetnének tömegközlekedési megállókban is. Ezek 
a „program pontok” állhatnak annyira egyszerű elemekből, mint néhány 
mozdítható székből, pár darab kősziklából, amelyeket a gyerekek időről időre 
megmászhatnak, vagy szabadtéri sakk készletből, vagy interaktív szoborból, 
amelyet az emberek megváltoztathatnak amint elmennek mellette, vagy izgal-
mas információkat tartalmazó közösségi üzenőtáblából.
A város mindenkinek, aki a forgalom miatt panaszkodik, ajánlhatna Utca Vis-
szahódítási Felszerelést vagy egy Spontán Utca Visszahódító Akciót (az ötödik 
fejezetben mutatok erre mintát). 
A város szponzorálhatná az utcaközösség szabadtéri partiját vagy utcai-já-
ték bajnokságait. (Fontos, hogy ön ne akarja lezárni az utcát a forgalom elől 
ezek alatt a megmozdulások alatt. Az a cél, hogy létrehozzunk egy új kultúrát, 
amely elfogadja az utca mindkét funkcióját és helyet ad gyalogosnak, autós-
nak egyaránt.)
A város lélekben és anyagilag is támogathatna olyan programokat, mint a Ko-
cogó Autó Mozgalom, olyanokat, amelyek civilizált utcai környezetet teremte-
nek. Ez arra biztatja majd az embereket, hogy utcáikat sétára, barátkozásra és 
játékra is használják. 
A városnak támogatnia kellene az iskolások fürge felfogására és minden új 
iránti nyitottságára alapozó programokat. 
A városnak kampányolnia kellene a kerékpározás és a gyaloglás mellett.

•

•

•

•

•

•

A program pontok segítenek felpezsdíteni az utcai életet. Legjobb helyük a gyalogutak 
találkozásánál van. Olyan egyszerű elemekből állhatnak, mint néhány kőszikla

vagy kültéri sakk készlet vagy pár darab hordozható szék.
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4. Az utcakép megtervezése: Hat szabály az 
utca képének megalkotásához

Ebben a fejezetben elmagyarázzuk azt a 6 szabályt, amelyet az utcakép kialakításá-
nál egy tervezőnek feltétlenül figyelembe kell vennie. Ezeknek a szabályoknak a betar-
tása tapasztalatom szerint nyüzsgő utcai életet teremt, emellett érdeklődést és megle-
petést kelt az arra járó autósokban, akik ezért azonnal leveszik lábukat a gázpedálról. A 
szabályok a következők:

1 .Inkább szobákat építs, mint folyosókat.

2. Csökkentsd a forgalomszabályozó eszközök számát.

3. Minden utcát külön egyéniséggel ruházz fel.

4. Alkoss folyton változó utcaképet.

5. Legyen az utcakép gondolkodásra késztető ÉS átlátható

6. Ne építészeti szempontból legyen tökéletes. Inkább legyen jól használható.

Aztán javaslatot teszünk arra, hogy hogyan vezessék be e tervezési szabályokat a 
városok és a lakóik az utcáikon. 

Bevezetés
Az utcakép megtervezésének a visszahódításra szervezett eseményekkel együttmű-

ködve és azokra épülve kell megtörténnie. 

Az utca elrendezésének hirdetnie kell a közösség vitalitását és a helyi üzleti 
élet pezsgését. Mindez az emberek jelenlétét jelzi, s ennélfogva a váratlanul 
bekövetkező események valószínűségi fokát drámaian növeli az áthaladó 
autós fejében.

Az utca elrendezésének, érdekességével és meglepetésszerűségével rá kell 
vennie a forgalmat, hogy tovább lassuljon annál a tempónál is, amelyre az 
előbb említett közösségi élet már levitte az autók sebességét. 

Az utca elrendezésének további közösségi és helyi üzleti aktivitásra kell ser-
kentenie az embereket.

Az utcaképnek világos üzenetet kell küldenie a sofőröknek, miszerint az utca 
egésze egy közös tér, ahol mind a közlekedés, mind a közösségi élet zajlik.

•

•

•

•

Az utcai művészet és a spontán utcai összejövetelek meghitt kapcsolatban vannak. A 
jobb oldali képen látható fal egy ausztráliai város szívében áll.

A grafiti azt mondja: „Ez a hely dögunalom – anarchista falfestőket keresünk.”
Az emberek nem időznek unalmas helyszíneken!
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1. Inkább szobákat építs, mint folyosókat
A városok, csakúgy mint a házak, két fajta funkciójú helyiségekkel rendelkeznek: 

vannak „közlekedőik” és vannak „közösségi” tereik. Egy házban, a folyosók elsősorban 
közlekedésre használhatók, a szobák pedig közösségi életre (beszélgetésre a barátokkal, 
étkezésre, könyvolvasásra stb.) Soha, egyetlen építészt sem kértek még fel arra, hogy 
tervezzen egy tágas folyosókkal teli házat, amelyben aprócska méretű szobák vannak. 
Mindenki tudja, hogy a folyosók csak elveszik a teret a lényeges dolgoktól, mert amit 
mi igazán élvezünk a házban az nem a közlekedés, hanem az egyéb elfoglaltságok, 
vagyis az élet. És az élet inkább a szobákban bonyolódik. Ahhoz, hogy minimalizáljuk a 
folyosók és maximalizáljuk a közösségi élet terét, a mérnökök összekombinálják a két 
funkciót egy színtérre és így a szobák közlekedésre és eszmecserére egyaránt alkalmas-
sá válnak. 

Régen a városépítők ugyanezt a technikát használták arra, hogy csökkentsék a 
szükségességét a „közlekedési folyosóknak”. A nyilvános közösségi teret valamint a 
közlekedésre szolgáló utat összekombinálták és úgy kezelték az utcákat meg a köztere-
ket, mintha  „köztéri nappalik” lennének nem pedig utcai „folyosók”. Ez az elrendezés 
drámaian feljavította a város funkcionalitását, és pezsgőbbé tette a közösségi, kul-
turális és üzleti életet. Az emberek azzal, hogy áthaladtak ezeken a kültéri szobákon, 
színesebbé tették az e szobákban zajló életet és e szobák is színesebbé tették az ő napja-
ikat. Minden nagyszerű utca a világon olyan érzést kelt az emberben, mintha szobáról 
szobára járna egy hatalmas házban. 

Ugyanazok a tervezési szabályok vonatkoznak egy 
kitűnő belső térre, mint egy kitűnő külső térre. Ezek a 
tervezési szabályok bármelyik városi utcára alkalmaz-
hatók, beleértve a nagy sugárutakat is. Ellentétben a 
tradicionális forgalomlassító berendezésekkel, ezeknek 
az eszközöknek az elhelyezéséhez nem kell feltétlenül 
építkezési munkálatokba kezdeni az utcán. Ezek az 
eszközök, puszta létükkel, megváltoztatják a környezet 
atmoszféráját. Arról juttatnak el tisztán érthető üzene-
teket az emberekhez, hogy az utcának kettős funkciója 
van, emellett érdeklődést keltenek és azt sejtetik, hogy 
e környéken váratlanul bekövetkező eseményekre kell számítana az áthaladónak.

A padló

A padló színének vagy mintázatának megváltoztatása azt kommunikálhatja, hogy 
új szobába léptél. A szoba padlózatának szélén lévő parkettaszegélyek körbehatárolják 
a szobát. Szőnyegek vagy a különleges parkettaberakások „szoba a szobában” képzetet 
kelthetnek. A padló megtervezése művészi munka lehet és különleges látványt azaz 
fókuszpontot teremthet a térben. 
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A falak

A falak körülhatárolják a szobát és az otthon, a meghittség érzetét keltik. Egy sza-
badtéri nappali határait kitágíthatjuk kertekkel, szobrokkal, játékokkal, zászlókkal. 

Bejáratok

Nagy házaknak nagyok a bejáratai is. A bejáratok látványa azt kommunikálja, hogy 
hamarosan egy másik ember rezidenciáját lesz szerencsénk meglátogatni. Amint egy 
idegen ház küszöbét átlépjük, járókelőből vendéggé változunk. Egy bejárat a szabadtéri 
nappali esetében létrejöhet úgy, hogy az úttest egy pontján jelezzük: „Itt lépsz be hoz-
zánk”. Ehhez használhatunk dekorált oszlopokat, szobrokat vagy bármit, ami fal kép-
zetét kelti. Egyetlen lényeges célunk van csupán: vizuálisan keskenyítenünk kell az utat 
azon a ponton, ahová az utca előkertjét szánjuk. Használjunk itt is zászlókat, szobro-
kat. Adjunk nyomatékot annak, hogy az idelátogató ebből a kicsi helyiségből hamaro-
san egy nagy helyiségbe: nevezetesen éppen a mi nappalinkba lép át. 

A mennyezet

A mennyezetek szintén az otthon és meghittség érzetét kelthetik az emberben. 
Készíthetünk áttetsző födémet az utcaszobának: anyaga állhat nyomtatott plakátokból, 
fa lombkoronából, fényfüzérekből, zászlókból, magasra emelt szobrokból, árnyékoló 
anyagokból.

A városokban az utcák bejáratai azt mondják a rajtuk áthaladóknak: „Vendég vagy itt, 
viselkedj is úgy!” Ahogy átlépjük egy ilyen bejárat küszöbét, automatikusan vendéggé 

változunk. Még sugárutaknak is lehetnek bejáratai. Képzeljen el egy bejáratot, ahol az 
ön installációja, mint egy portás, fogadja az embereket. 
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Bútorok és művészet

A szoba egészen addig lakatlannak tűnik, amíg nem rendezzük be bútorokkal és 
nem helyezünk el benne dísztárgyakat. A bútorok és a művészek által létrehozott tár-
gyak viccelődésre, játékra, aktivitásra biztatják az arrajárókat. 

2. Csökkentsd a forgalomszabályozó eszközök számát
A szoba (ellentétben a folyosóval), rendkívül érdekes és meglepetésekkel teli helyi-

ség.  Egy idegen ember szobájában nagy szükségünk van a fantáziánkra, a leleményes-
ségünkre, az empátiánkra és a megfigyelőképességünkre ahhoz, hogy a nála működő 
etikett szabályoknak eleget tegyünk - le kell-e venni a cipőt vagy magunkon tarthatjuk 
azt, melyik széket foglalhatjuk el? Ha ezeket a szabályokat valaki felírná egy táblára és 
kiragasztaná a szoba bejáratára, azzal   lerombolná a vendégség izgalmát és ami a leg-
fontosabb, személytelenné tenné a teret. Az emberek nem helyeznek el „Jobbra Tarts” 
jelzéseket az ebédlőgarnitúráikon. Mit súg a szoba nekünk? Hogyan viselkedjünk ben-
ne az elrendezéséből és a légköréből leszűrt információk alapján?  A lakásokban kira-
gasztott, pontokba szedett szabályzathoz hasonlóan a betonszigetek, hivatalos KRESZ 
táblák és szokványos útjelek is személytelenné teszik a teret. 

Ezek olyan design elemek, amelyek inkább egy „folyosóra” mint egy „szobára” 
jellemzőek. Még a tradicionális forgalomlassító eszközök is olyan forgalom-közpon-
tú berendezések, amelyek azt az üzenetet hordozzák, hogy ez a tér csak és kizárólag a 
forgalom tulajdonában áll. Bármilyen, ember által készített „műalkotás” alkalmas arra, 
hogy jobban adja át az utca hangulatának és elvárásainak üzenetét a gépkocsivezető-
nek, mint egy sztenderdizált közlekedési tábla tenné. Például egy oszlopra rögzített 
piros gyerektricikli sokkal hatásosabb üzenetközvetítő, mint egy „Figyelem, itt gyerme-
kek játszanak” feliratú tábla. A sofőrnek ugyanis a szokatlan helyzetű tricikli láttán le 
kell lassítania és be kell fogadnia a vizuális információt, majd meg kell fejtenie annak 
értelmét. 
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Balra: Az emberi alkotások sokkal
hatásosabb üzenetközvetítők mint a hivatalos jelzések.

Jobbra: Ez a madár mögé fogott kerékpár
egy biciklibaleset áldozatának állít emléket.  

Minél nagyobb közösségi életet akarunk kialakítani egy helyszínen (utcán vagy köz-
téren), annál jobban kell törekednünk a szabvány forgalomirányító eszközök számának 
minimumra szorítására. Emlékezzen, az aranyszabály szerint ahhoz, hogy maximáli-
san biztonságossá változtasson egy utat, olyan környezetet kell teremtenie, amelynek 
jelzései pontosan közlik az autósokkal, hogy milyen valószínűsége van annak, hogy 
őket ezen a szakaszon bármilyen szokatlan vagy váratlan hatás érje. Jó megoldás lehet 
a helyes üzenetet hordozó utcakép kialakítására az, ha úgy intézzük, hogy előrehaladás 
közben gondolkodásra késztető hatások érjék az autósokat. 

Vannak olyan mérnökök, akik már az „elgondolkodtató útszakasz” módszert hasz-
nálják fel arra, hogy biztonságos környezetet teremtsenek. Ilyen mérnök például Hans 
Monderman, aki Hollandiában lakik Friesland in Northern városkában. Az ő utasí-
tására tüntettek el minden szabvány útjelet és közlekedési táblát a lakhelyéhez közeli 
Makkinga faluban. Ez nemcsak esztétikai szempontból tett jót a településnek, de a 
balesetek számát is10 %-kal csökkentette, a forgalomlassítás problémáját pedig teljes 
egészében megoldotta. Ezek után Hans irányítása alatt Oosterwolle városban távolí-
tottak el minden közlekedési lámpát és szedtek fel minden útszegélyt. Ennek következ-
ményeképp az emberek úgy kezdték használni az útkereszteződéseket, mint egy tradi-
cionális városi főteret. A kereszteződésben álltak meg beszélgetni egymással, ott ültek 
le, várakoztak, azon haladtak át végcéljuk felé. Ez drámaian csökkentette az arra járó 
gépkocsik sebességét. Hans Mondermans azt állítja, hogy a KRESZ táblák megkérdője-
lezik a sofőrök intelligenciáját és azt is mondja, hogy az utaknak képesnek kell lenniük 
„elmondani a környezet történetét”. Hamilton-Baillie szavaival élve „a kiszámítható-
ság, következetesség és áttekinthetőség megszüntetése” biztonságos utakat teremt. 

3. Ruházz fel minden utcát különleges egyéniséggel 
A piros tricikli az oszlopon nem működne, ha minden szomszédos utcában ponto-

san ugyanilyen jelet használnának arra, hogy felhívják a figyelmet a gyerekek jelenlé-
tére. Az uniformizálás lerombolja az izgalmat és a meglepetésszerűséget (ez az egyik 
oka annak, amiért csökkentenünk kell a standardizált közlekedési táblák számát.) A 
gépkocsivezetők sokkal szívesebben viselkednek szobába belépő vendégként olyan 
környezetben, amely a lakók egyéniségét sugározza. Ez azt jelenti, hogy feltétlenül 
szabadságot kell biztosítani a lakóknak arra, hogy maguk dekorálhassák a saját köztéri 
„nappali szobájukat”. Ez természetesen a pokol elszabadulásának veszélyét rejti magá-
ban. A bölcs döntést az úgynevezett „fehér vászon” pontok kijelölése jelenti.  Ezeket a 
pontokat az önkormányzat választja ki és készíti fel arra, hogy a lakók a saját elképze-
lésüknek megfelelő alkotásokat, meghatározott rögzítési feltételekkel és meghatározott 
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méreten belül maradva helyezhessék el itt. Így működne együtt a törvényesség a krea-
tivitással. (Később mutatok három példát a „fehér vászon megközelítésre is.)

4.Alkoss folyton változó utcaképet
Nem számít, hogy mennyire érdekes és innovatív egy utca képe. Amint az autósok 

megszokják, elveszíti az érdekességéből és meglepetésszerűségéből adódó előnyeit.  
Ahhoz, hogy az érdekességet és meglepetésszerűséget fenntarthassuk, az utcaképeknek 
állandóan változniuk kell. Mivel az érdekesség és meglepetésszerűség használata a for-
galomlassításban nagyon fiatal tudomány, egyelőre nincsenek pontos adataink arról, 
milyen gyakran kell megújítani a környezet képét ahhoz, hogy érdekessége és megle-
petésszerűsége megmaradjon. Ha tippelnem kellene, azt mondanám, hogy ez nagyban 
függ az utcán zajló közösségi élet mértékétől. Ha az utcán vitalitással teli közösségi 
élet zajlik, akkor nincs szükség arra, hogy sokszor tervezzük át a látványt, mert az 
érdekességnek és a meglepetésszerűségnek a legjelentősebb forrása az emberi jelenlét. 
Azonban még ebben az esetben is jelentőséggel bírhatnak az esetenkénti finom változ-
tatások az utca nyüzsgésének fenntartásában. Tehát az utcát élettel megtöltő emberi 
aktivitás (amely mindig rendkívüli izgalmat kelt az áthaladókban) sokkal hatásosabb 
akkor, ha azt hordozható, időről időre megváltoztatható, egyedi dizájnelemekkel kom-
binálva alkalmazzuk. 

5. Legyen az utcakép gondolkodásra késztető ÉS átlátható
Az eddigiekben megbeszéltük, hogyan szolgálnak az utcák és a közterek két funk-

ciót egyszerre: elvezetnek bennünket úticélunkig (közlekedésre) és közösségépítő 
megmozdulásoknak adnak otthont (élettérre). E két funkció, azaz a közlekedés és a 
hétköznapi élet bonyolítása, ellentmondásos funkciók. Az egészben az a zseniális, hogy 
ha e két ellentmondásos funkciót egy helyre irányítjuk, jobbá teszik egymást. Ők ketten 
élvezetesebbé teszik az utazást és érdekesebbé teszik az emberek hétköznapi életét. 

Vitathatatlan, hogy a legérdekesebb emberlakta terek azok, ahová a legtöbb gon-
dolkodásra késztető elemet építették be. Azok a helyek, ahol minden egyes tereptárgy-
nak egyetlen és első pillantásra tökéletesen érthető funkciója van, rugalmatlanok és 
unalmasak. 

Ezek a helyszínek nem tudnak adaptálódni a tér használóinak egyedi és változatos 
elvárásaihoz. Ezért aztán az emberek nem használják őket. A túldizájnolt terek nem 
engedik kibontakozni az emberek képzelőerejét mert a rajtuk lévő utolsó fűszál jelentő-
ségét is előre szájba rágta a tervező. Nincs bennük sem érdekesség sem meglepetéssze-
rűség. 

Ez a párizsi utca remek példa 
arra, hogyan élénkíti fel a teret a 
kétértelműség. Hol végződik az 
út és hol kezdődik a járda?
Melyik a köztér és melyik a
kávézó felségterülete? A székek 
vajon arra szolgálnak, hogy az 
emberek megpihenhessenek raj-
tuk, vagy azok a kávézó
teraszának kellékei?
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Ahhoz, hogy emberi nyüzsgést vonzó, nagyszerű utcákat teremtsünk, készakarva 
kétértelművé kell tennünk a teret. Ez megnyilvánulhat abban is, hogy minden áron 
elkerüljük a közúti táblák és más megszokott KRESZ útjelek alkalmazását. Ezzel pár-
huzamosan arra biztathatjuk a környék lakóit, hogy kezdjék el elmosni a határokat 
köztéri és privát zónáik között. Azt is ki kell találnunk, hogyan adhatunk több, könnyen 
elképzelhető funkciót azoknak a tárgyaknak, amelyek az utcán vannak. (Például egy 
buszmegálló közösségi gyűjtőponttá válhat.) 

Az, hogy készakarva építünk gondolkodásra késztető tereket, nem jelenti azt, hogy 
törekvéseinknek az átláthatóság rovására kellene menniük. (az embereknek világosan 
kell látniuk azt, hogy a helyszín mely funkciókkal bír és milyen etikett szabályok vonat-
koznak használatára.) A „helyesen többfunkciós” utcák finoman jelzik az embereknek, 
hogy séta és áthaladás közben milyen skáláját hajthatják végre az aktivitásnak. Az utca 
használatának „etikett szabályai” a környezet kialakításának és elrendezésének képéből 
láthatók, és nem az „Ezt nem lehet”, „Azt sem lehet” lista kiírásából tanulhatók meg. 

6. Ne építészeti szempontból legyen tökéletes.
Az a lényeg, hogy legyen jól használható

Két fő probléma van a terek művészi megtervezésével. Először is fennáll a veszélye 
annak, hogy a dizájner/ek a tér racionalitását tekintik legfőbb szempontnak munkájuk 
során. A térrendezők hajlamosak arra, hogy kiirtsanak minden kétértelműségre és kép-
zelőerőre számot tartó jelet és ezzel eleve kizárják, hogy az emberek a helyszínt a ma-
guk képére alakíthassák. Másodszor, a művészeti tervezés majdnem mindig figyelmen 
kívül hagyja a gyerekek, öregek, fogyatékkal élő emberek szempontjait. Tehát felmerül 
a kérdés, hogyan vigyük véghez az utca visszafoglalását úgy, hogy közben ne kövessük 
el az általános utcakép tervezés tipikus hibáit?

Először is minden „mester tervnek” egyben „hátgerinc” vagy „fehér vászon” tervnek 
kell lennie. Másként fogalmazva csak annyit kell meghatároznunk, mi az az abszo-
lút minimum változtatás, amelyet ahhoz kell végrehajtanunk a környezeten, hogy ott 
meginduljon az emberi aktivitás.  A „gerinc” szót azért használtam egy ilyen terv jel-
lemzésére, mert a környezeten végrehajtott beavatkozásnak éppen olyan mértékűnek 
kell lennie, hogy a helybéliek késztetést érezzenek a rá való építkezésre. Második lé-
pése a tervezési folyamatnak, hogy a dizájnernek meg kell találnia azokat az elemeket, 
amelyek újabb és újabb aktivitásra sarkallják a városlakókat anélkül, hogy a helyszín 
bonyolulttá válna (ezért mondtam a címben, hogy „legyen inkább jól használható”). 
Így aztán az öregek, gyermekek és fogyatékkal élők számárai is élvezhetővé válik a tér. 
Ahogyan a legutóbbi fejezetben leírtam, az utcakép átalakításának kéz a kézben kell 
járnia azoknak a programoknak a lebonyolításával, amelyek az utcák újbóli benépesíté-
sét és a köztereken zajló közösségi és kulturális interakciót népszerűsítik. 
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Amit a város tehet
 Hozz létre „üres vásznakat” a visszahódítás érdekében

•Univerzális Csatlakozó Aljzat. Ezt az eszközt a járdába vagy az úttestbe 
ágyazva kell elképzelnünk. A találmány lehetőséget nyújt arra, hogy az utca 
visszahódítására szolgáló eszközök széles skáláját tudjuk gyorsan, könnyen, 
biztonságosan felállítani és cserélni. (például zászlórudakat, szobrokat, ilyes-
mit) A városnak kell számon tartania, 
hogy hol találhatók ezek az eszközök. 
De a városon kívül a lakosságnak is 
módjában áll alkotásokat létrehozni, 
amelyeket beleállíthat ezekbe az Uni-
verzális Csatlakozó Aljzatokba. 

Az utca bejáratát jelző építmények. A 
város kihelyezhet két-két oszlopot az 
utcák bejárataihoz és összekötheti azok 
csúcsait két-két dróttal. A felső drót 
arra kell, hogy ezt azt ráfüggesszünk, az 
alsó drót annak jelzésére szolgál, med-
dig lóghatnak le maximum a fellógatott 
eszközök. A város keretet is illeszthet 
az oszlopokra, amelyre az utca lakói 
zászlókat, növényeket vagy bármi más 
érdekességet ragaszthatnak ki. Arra biz-
tathatná a város a lakókat, hogy rend-
szeresen változtassák az utca bejáratá-
nak képét. A város versenyt is kiírhatna 
a legkreatívabb bejárat elkészítésére. 

Az úttest újrahasznosítása. Vannak 
olyan területek, amelyek az úttesten helyezkednek el és amelyekre a forga-
lom egyáltalán nem tart igényt. (ilyenek például a körforgalmak közepei vagy 
az oldalsó parkoló öblök). Ezek a forgalomnak nem kellő területek szintén 
szolgálhatnának „üres vásznakként” vagyis a kreativitás megjelenítőjeként, 
nem pedig a város vagy a dizájnerek által birtokolt és apróra eltervezett terü-
letekként. A város adhat anyagot amellyel a közösség „befestheti a vásznát”. 
Gondolok itt székekre, növényekre, gumiabroncsokra, ilyesmire, amelyekből 
a lakók saját kedvük szerint alakíthatnák az utcaképet. 

 A város arra biztathatná az embereket, hogy bámulatos visszahódító eszközöket  
 állítsanak elő.

A város különítsen el alapot a hagyományos fizikai forgalomlassító berende-
zések létrehozására szánt pénzből arra, hogy művészek alkothassanak moz-
gatható visszahódító berendezéseket. 

A város írjon ki versenyt és díjazza a legjobb visszahódító eszközt, amit helyi 
lakos készített.

A város hozzon létre egy „Utca Visszahódító Házhoz Járó Kisbuszt”, amely 
sorra látogatja a lakótelepeket. A kisbusz információt hordozna olyan progra-
mokról, mint a „Kocogó Autó” de arról is beszámolna az érdeklődőknek, mit 
tesznek mások annak érdekében, hogy visszafoglalják az utcájukat. A kisbusz 
összegyűjthetné azokat az ötleteket, amelyeket az adott lakótelepen alkal-
maznak a helyiek és továbbszállíthatná azokat más lakótelepek lakóihoz. Ha 
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Visszahódító eszköz 
armatúrája

Biztonsági zár 

Univerzális Csatlakozó Aljzat, amely 
lehetővé teszi, hogy az

Utca Visszahódító eszközöket a város 
és lakói könnyedén váltogathassák



Érdekesség és Meglepetés – Verziószám 2.1 23

a város rendelkezik mozgatható eszközökkel, kezelhetné a foglalásokat, ame-
lyek ezekre az eszközökre érkeznek az egyes utcák lakóitól.

 A város kölcsönzőt létesíthetne, amin keresztül a forgalomlassító eszközök utcák  
 közti áramoltatását bonyolíthatnák le a lakók

Biztathatná a városlakókat, hogy adományozzanak ilyen eszközöket a közpon-
ti elosztónak

Szervezhetne szomszédok közötti csereberét ezekre az eszközökre.

 A város integrálhatná az Utca Visszahódítását a meglévő
 Forgalomlassító Programokba

A városnak meg kellene kérnie a lakókat, hogy próbálják ki az utca visszahó-
dító módszereket, mielőtt a sokkal költésegesebb forgalomlassító intézkedé-
sekhez folyamodnának (amelyek hatékonyságáról egyébként megoszlanak a 
vélemények). A város rendezhetne utcai partit, ahol megtaníthatná a lakók-
nak az utca-visszahódító program legfőbb szabályait és bemutathatná annak 
működését. (A következő fejezetben olvashatunk bővebben ennek részletei-
ről.)

Azok az utcák, amelyek lakói beépítenek a mindennapjaikba egyet az önse-
gítő programok közül, (például a Kocogó Autót), automatikusan jogosulttá 
válnának Univerzális Csatlakozó Aljzatokra az utcájukban. Ugyanezért auto-
matikus elsőbbséget kapnának a nekik tetsző, hordozható Utca Visszahódító 
eszközök kiválasztásakor. 

Amit a városlakók tehetnek
A lakók mindannyian elkezdhetnék az autóikat a házaik előtt parkoltatni egy 
bizonyos megbeszélt estétől kezdődően. Abban is megegyezhetnének, hogy az 
autókat a megengedett legnagyobb távolságra parkolják le az útszegélytől. Ha 
szükséges, védelemül állítsanak az első parkoló autó elé egy állványt bokrok-
kal és virágokkal tömve vagy kérjék meg a várost, hogy segítsen nekik egy 
betonkiszögellésbe ültetett virágoskertet létesíteni. 

A lakók tehetnének valami szokatlant parkolóhelyükre, az utcára. Ha az autó-
nak feltétlenül ott kell állnia állandóan, tegyenek valami szokatlant magára az 
autóra.

A lakók fessenek magukról életnagyságú képeket kivágott embermintákra. 
Tegyék érdekesebbé a bábukat azzal, hogy azok karjait vállnál, könyöknél, lá-
bait pedig térdnél csavarral mozgathatóvá teszik. Minden héten változtassák 
meg a „próbababa lakosság” csoportképét és az utcán elfoglalt helyét. 

Osszák be, ki, mikor dekorálja az utca bejáratát. (a beosztás ügyeljen arra, 
hogy évente mindenkire egyszer, maximum kétszer kerüljön sor). Vegyék rá a 
szomszédokat, hogy szavazzanak a legkreatívabb alkotásra minden kör végén 
és tegyék díszvendéggé a győztest a következő utcabálon. 

Hozzanak létre speciális Ünnepi Trónt, amelyet azoknak a lakóknak a házai 
elé helyeznek ki, akiknek születésnapjuk vagy évfordulójuk van vagy elértek 
valamilyen kiemelkedő eredményt mostanában. Írják ki a részleteket a trón 
hátára szerelt fekete táblára. 

Emeljenek egy közösségi üzenőtáblát az utcasarkokra. Tegyenek oda széke-
ket, hogy találkozópontokat teremtsenek.

Tegyenek ki székeket az utcára, amiket fessenek be rikító színekre. A mozgat-
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ható székek sokkal jobbak, mint a lebetonozottak, mert segítenek abban, hogy 
a hely, állandóan változó lehessen. Az emberek is sokkal jobban szeretik a 
mozdítható székeket, mint a mozdíthatatlanokat, mert szeretik úgy rendezni 
az ülések pozícióit, ahogy nekik tetszik.

 Mi a teendő az átmenő-forgalommal?

Néhány utcának meggyűlik a baja az átmenő vagy a városon kívülről jövő forga-
lommal. Soha nem fogjuk megoldani ez a problémát azzal, ha dühösek leszünk vagy 
táblákat rakunk ki, amelyeken „Lassíts – ez a mi utcánk!” felirat lesz olvasható. Néhány 
ember ráüvölt az autósokra és rázza az öklét feléjük. Ez a taktika az autóst ellensé-
günkké teszi, akinek természetes reakciója az lesz erre, hogy el akar tűnni a környékről 
– minél gyorsabban. 

Meg kell győznünk az autósokat, hogy ha a mi utcánkon hajtanak át, az azt jelenti, 
hogy a mi „szabadtéri nappalinkat” használják. Ezt csak akkor érhetjük el, ha vendég-
ként kezeljük őket (még akkor is, ha azt szeretnénk, ha teljes egészében eltűnnének az 
életünkből). Ha elérjük, hogy vendégnek tekintsék magukat, valószínűleg kétszer is 
meggondolják, hogy visszaélnek-e a vendégszeretetünkkel, és túl gyakran járnak erre 
vagy neveletlenül viselkednek. 

Hozzon létre bejáratot vagy a bejáratok egész sorozatát, azaz hozza az utcán 
végighajtók tudtára, hogy ők éppen az ön nappalija küszöbét lépték át. Hasz-
náljon néhányat a dekorációs technikákból arra, hogy az utca úgy nézzen ki, 
mintha szobáról szobára kellene járniuk az idelátogatóknak. 

Gondolkodjon el azon, hogy hogyan tudna emberi kapcsolatot kialakítani az 
áthajtókkal. Például hozzon be egy vonósnégyest az utcába csúcsforgalom-
ban és adjon az autósoknak egy darab sütit egy tányéron. Amikor megeszik 
a tortát legyen egy kis üzenet a papírtálcán: „Üdvözlünk az utcánkban. Mi itt 
lakunk. Örülünk, hogy a vendégünk vagy és kérünk, ne élj vissza a vendégsze-
retetünkkel.”

Kösse le az autósok figyelmét. Úgy is dönthet, hogy az utca lakóinak fotóit 
kirakja a házak elé – vagy egyszerűen választ egy pontot, ahová minden héten 
más lakó képét helyezi el a következő felirattal: „Ismerd meg Mary Jane-t. 
1948-ban költözött ide. Öt unokája és egy pudlija van.” Vagy használhatja az 
Ünnepi Trón ötletet. Vagy használhatja a fokozatos verselés technikát is (te-
gyen ki egy sor verset minden tizedik ház elé). 

•

•

•
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5. A közösségépítő programok
    sokat segítenek

Az elmúlt két fejezetben feltártuk, hogy hogyan lehet a forgalmat megszelídíteni az-
zal, hogy fokozzuk az emberi aktivitást az utcán és okosan átalakítjuk az utcaképet. De 
ezt a két megközelítést integrálni kell olyan meglévő programokba, amelyek a jelenlegi 
közösségi szemlélet és a pillanatnyilag eluralkodott tömeges rosszkedv megváltoztatá-
sát célozzák meg. Ez különösen akkor válik fontossá, ha a város vezetői

Arra kívánják biztatni a polgárokat, hogy lélekben is hódítsák vissza az utcá-
kat és másként viszonyuljanak azokhoz, mint eddig tették.

Ha be akarják vonni a lakókat az utcaképek megváltoztatásába.

Ha el szeretnék érni, hogy a városlakók kevesebb kockázatot vállaljanak, ami-
kor a volánhoz ülnek.

Ha rá akarják venni a város polgárait, hogy kevesebbet használják az autóikat 
és hajtsanak lassabban. 

Ez a fejezet négy programról számol be, amelyeket a
Creative Communities International most fejleszt ki a városok számára. 

A Helyi Kocogó Autó
A program elindításával az a célunk, hogy a városlakók tudatosan közlekedjenek 

saját lakókörzetükön kívül is. Azokat a lakókat, akik megkeresnek bennünket azzal, 
hogy meggyűlt a bajuk a forgalommal arra biztatjuk, hogy írjanak alá egy Kocogó Autó 
Kötelezvényt.  A kötelezvényben ígéretet tesznek arra, hogy a sebességhatáron belül 
hajtanak, megállnak ha az úton átkelni vágyó gyalogost látnak és minimalizálják autó-
használatukat. A lakók egy Kocogó Autó öntapadós címkét ragasztanak az autójuk há-
tuljára, hogy a hátuk mögött közlekedő autósok megértsék, hogy az előttük poroszkáló 
miért megy olyan lassan és miért viselkedik előzékenyen a gyalogosokkal. Ha megfelelő 
mennyiségű Kocogó Autó van az utakon, az egész városban lelassul a forgalom. A Ko-
cogó Autók mobil forgalomblokkoló szerszámok, amelyek utat engednek a megkülön-
böztetett jelzésű sürgősségi autóknak. 

A Kocogó Autó nagyon fontos része az átfogó stratégiának, amely biztonságo-
sabbá teszi az utakat és megnöveli az emberi aktivitást az utcákon. Megnyugtatja az 
autósokat, megnyugtatja az utcákat és lecsökkenti a sofőrök kockázatvállalási kedvét. 
(A Kocogó Autó matrica elengedhetetlen része az ötletnek, mert ez mondja el a hátsó 
autósnak, miért megy az előtte lévő autós a megengedett sebességhatáron belül. Ez 
csökkenti az esélyét annak, hogy a kocogó autóst atrocitások érjék és része a tudatos-
ságra nevelő folyamatnak.) A Kocogó Autó program segítséget nyújt egy olyan környe-
zet megteremtésében, amelyben a felnőttek és a gyerekek sokkal többet sétálnak, vagy 
sokkal többet használják utcáikat játékra illetve közösségi programok lebonyolítására

A Kocogó Autó ráirányítja az autós figyelmét az utcán zajló eseményekre. Ha 
ugyanis az autóst kizökkentjük abból az állapotból amelyben csak és kizárólag úticélja 
elérésére koncentrál, akkor sokkal közelebbi kapcsolatba kerül az őt körülvevő környe-
zettel. Ez magától értetődően óvatosabb sofőrré teszi, és ezzel ő automatikusan az utca 
részévé válik, nem pedig betolakodóvá, aki feldúlja az utca életét. 

A Kocogó Autó program számos városban bevezetésre került, de azt nem monda-
nám, hogy ezeken a helyszíneken minden egyes autóst sikerült rábeszélnünk alkalma-
zására. A Kocogó Autó terjesztésére nemcsak jó marketing infrastruktúrára és fejlett 
disztribúciós hálózatra van szükség, hanem szenvedélyre is. (a Kocogó Autó jó termék, 

•
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•
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de terjesztéséhez olyan elkötelezett hívekre van szükség, akik mellesleg nagyon jó 
kommunikációs szakemberek is.) Nagyon reméljük, hogy mind a Forgalom Szelídítők, 
mind az Utca Visszahódító Felszerelés (hamarosan megmagyarázom) megkapja majd 
azt a terjesztői hálózatot, amelyre szüksége van.

Forgalom Szelídítők
 A Forgalom Szelídítők számos olyan kísérleti program összesített eredménye, 

amelyeket a Creative Communities International fejlesztett ki azért, hogy a gyerekek 
gyalog is biztonságban eljuthassanak az iskolába. A Forgalom Szelídítők legfőbb jel-
lemzői: 

hogy ez egy önsegélyező program, amely ugyanakkor az iskolák támogatására 
szolgáló alapként is funkcionál. Helyettesítve a csokoládé vagy süti eladásból 
származó jótékonysági alapot ez a program felhasználja az iskolákban tanulók 
önkéntes munka iránti érdeklődését. 

Ami isteni ebben, hogy a program a forgalom mértékét és sebességét is meg-
regulázza.

A programot integráltuk a Kocogó Autó programba.  Ezáltal otthon a gyere-
kek avathatják a felnőtteket Szelídített&Felkészített státusúvá (a gyerekek 
adnak a felnőtteknek bizonyítványt ha a felnőttek sikeresen vizsgáznak a 
gyerekek által otthon tartott tréningen).

A program fő motivációja az „esély a kalandra”, ellentétben a szokásos „egész-
ség” vagy „környezet” motivációkkal. 

A program megbirkózik a legfőbb okkal, ami miatt a szülők autóval viszik 
iskolába gyermekeiket – a szülőknek nincs idejük kidolgozni a legbiztonsá-
gosabb utat az iskoláig vagy megtanítani gyermekeiknek, hogyan járják be az 
oda vezető utat biztonságosan. 

 Utca Visszahódító Felszerelés
Amikor a lakók elmennek az önkormányzathoz és panaszkodnak a nagy forgalom 

miatt, a város kiküldi mérnökeit, akikkel aztán forgalom számlálást és sebességmérést 
végeztet. A mi programunkban a fenti megoldás helyett a város átnyújt a lassabb for-
galomra vágyó lakóknak egy Utca Visszahódító Felszerelést. Megkéri őket, hogy legye-
nek szívesek a felszerelés segédanyagaiban szereplők szerint megpróbálni megoldani 
a problémát és a város csak azután kezd külső megoldás után kutatni, ha a lakók nem 
elégedettek saját eredményeikkel. 

A felszerelésben (más dolgok mellett) van egy tréning kézikönyv és egy videó film, 
amely elmagyarázza, hogyan képes az érdekesség és a meglepetésszerűség lelassítani a 
forgalmat. A felszerelés tartalmazhat egy jelentkezési lapot is, amelyen a Kocogó Autó 
programhoz csatlakozhatnak az érdeklődők. A felszerelés között lehetnek utasítások 
arra, hogy hogyan kell egy Spontán Utca-Visszahódító Rendezvényt megszervezni (lásd 
alább).

Spontán Utca-Visszahódító Rendezvény
A Spontán Utca Visszahódító Rendezvények célja, hogy

1. a lakók és az önkormányzati képviselők saját bőrükön tapasztalhassák meg, 
hogy az út közelében megrendezett, majd az úttest közepe felé mozgó események 
milyen mértékben fokozzák az izgalmat és a meglepetésszerűséget, és hogy mi-
lyen mértékben lassítják le a forgalmat a környéken. Ezek a rendezvények ezáltal 
automatikusan hoznak létre biztonságosabb környezetet. A „visszahódítás” nem 
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tart tovább egy-, maximum két óránál. Az akciónak a résztvevőkre gyakorolt 
hatása drámai. 

2. Ez a program a lakók és az önkormányzati képviselők számára tapasztalattal 
szolgál arra, hogy hogyan lehet bizonyos dizájn elemekkel elérni a forgalom lelas-
sulását.

3. A program hozzájárul ahhoz is, hogy az emberek kapcsolatot teremtsenek, e 
kapcsolatokat a rendezvény után is fenntartsák, felpezsdítsék az utca életét, ezzel 
teremtve izgalom és meglepetésszerűség érzetet az autósokban. Ez lelassítja a 
forgalmat, ami további utcai aktivitásra biztatja az embereket. És így tovább…

A Spontán Utca-Visszahódító Rendezvény nem zárja le az utcát. Ez csak egy 
megmozdulás, amely kezdő lépése a visszahódítás folyamatának. 

Hosszú évtizedek alatt fokozatosan átengedtük útjainkat a forgalomnak, ezért 
– különösen a fiatalabb emberek - gyakran csak rendkívül nehezen tudják elképzelni, 
hogyan történt mindez. És amikor arról kezdek el beszélni, hogy ez a folyamat néhány 
óra alatt visszafordítható, mindenki hitetlenkedve rázza a fejét. Ha egy-két óra alatt lé-
pésről lépésre visszahódítom az utcát, azaz fordítva megismétlem, ami az elmúlt 15-20 
év alatt lejátszódott ott, na attól mindenkinek eláll a lélegzete. 

 Hogyan vezess le egy rendezvényt?

A Spontán Utca-Visszahódító Rendezvények kétféleképpen folytathatók le. 

Egyes Módszer: A rendezők a járdán találkoznak a lakókkal vagy az úttes-
ten, ha az biztonságos. Röviden elmagyarázzák, hogy hogyan szolgáltattuk be 
az idők folyamán az utcáinkat a forgalomnak. A rendezők kifaggatják a lakókat 
arról, hogy nekik milyen emlékeik vannak utcáik elvesztéséről. Aztán megkezdő-
dik a visszahódítás, gyakran azzal, hogy az emberek elindulnak házaik felé azzal a 
céllal, hogy autóikkal kiálljanak az utcára. 

A rendezők ezek után felállítanak egy tárgyat az úton, hogy meghatározzák a 
visszahódítás központját. Ezt akkor teszik meg, amikor meggyőződtek arról, hogy 
mindez tökéletesen biztonságos. A központi elem felállítása megtörténhet egy 
parkoló öbölben vagy akár az úttest kellős közepén. A lakókat aztán a rendezők 
arra biztatják, hogy kezdjenek el mozgolódni. Néhány lakó hazamegy és székeket 
hoz ki. Mások hoznak játékokat és kirakják azokat az út szélére. Minden egyes 
hozzáadott művelet tovább lassítja a forgalmat. (Egy alkalommal nagy meglepe-
tésünkre egy az út középvonalán elhelyezett léggömb is elegendő volt arra, hogy 
csigalassúvá változtassa a forgalmat. A fotón alább láthatjuk.) A forgalom drámai 
lassulása általában lehetővé teszi azt, hogy a járdáról fokozatosan bentebb halad-
junk az úttest közepe felé. Ha mindent helyesen teszünk, egy órán belül annyira 

Egy Spontán Utca Visszahódító 
Rendezvény remek alkalom arra, 
hogy a szomszédok találkozzanak 
egymással. Ez gyakran jár azzal, 
hogy a rendezvény után megnő az 
aktivitás az utcában (a gyerekek 
együtt játszanak a járdán, a
felnőttek megállnak beszélgetni ha  
legközelebb összefutnak). Sok
lakóközösségtől hallom vissza, 
hogy már ez az esemény
önmagában lassít a forgalmon. 
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lecsökkenthetjük az autók sebességét, hogy a gyerekek nyugodtan elkezdhetnek 
krétával az úttestre rajzolni. Nagyon fontos, hogy a fokozatos térhódítás egyes 
lépései csak abban az esetben követhetik egymást, ha az abszolút biztonsággal jár 
együtt.

A lakók gyakran meglehetősen dühösek a forgalomra és azzal kezdik a ren-
dezvényt, hogy rákiabálnak az autósokra. Nagyon fontos teendő a rendezők szá-
mára, hogy arra biztassák a részvevőket: mosolyogjanak és integessenek az au-
tósokra. A lakóknak mindig óriási meglepetést okoz, hogy micsoda különbséget 
jelent ez a forgalom sebességében. Ez egy fontos fejezete lehet a leckének amely 
a környezet érdekessé tételének forgalomlassításra gyakorolt hatását tanítja. (A 
sofőrök lelassítanak, hogy megnézzék, ismerik-e azt, aki integet nekik.)

A legdrámaibb hatás egyébként ezeknek a rendezvényeknek a végén éri az 
embereket. A rendezők ráveszik a lakókat, hogy gyorsan tüntessék el a nyomát 
is az eddigi megmozdulásnak, (ideértve a parkoló autókat is), álljanak meg és 
figyeljék, hogyan változik az áthaladó autók sebessége. 

Második Módszer: A rendezők találkoznak a lakókkal egy-két nappal a 
rendezvény előtt. Elmagyarázzák, hogyan működik az utca visszahódítása. A la-
kók és a rendezők együtt veszik számba, milyen eszközök hozhatók elő a pincék-
ből vagy garázsokból, aztán pedig ezeket a tárgyakat közösen forgalomszelídítő 
felszereléssé változtatják. Például a csoport dönthet úgy, hogy egy triciklit helyez 
el egy oszlopon. Valaki elvállalhatja, hogy lefesti a triciklit. Vagy úgy határozhat-
nak, hogy átmeneti festett vagy sormintázott teret teremtenek utcájukban. Ez 
valószínűleg felveti majd a festősablonok elkészítésének és az átmeneti festmény 
megalkotásának szervezési feladatait.

Az elképzelt és elkészített visszahódító berendezéseket a lakók az akciót 
megelőző napon rögzítik az utca előre eltervezett pontjain. A rendezvény további 
része gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint az első módszer esetében. E máso-
dik módja a Spontán Utca-Visszahódító Rendezvénynek általában hosszabb időt 
vesz igénybe és nagyobb odaadást igényel az olyan design elemek kikísérletezése 
iránt, amelyek segítenek megerősíteni a visszafoglaló akció emberi aktivitással 
elért hatását. 

Ez a kavicsra erősített lufi kivá-
ló példa volt a
meglepetés erejére.
Az autósok szinte lépésben
haladtak el mellette.
A léggömb lengedezett a
szélben, az autósok pedig attól 
tartottak, hogy hozzáütődik az 
autójukhoz és kárt tesz benne.
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Ajánlott szabályok és instrukciók

Ne zárja le az utcát a forgalom elől! Az utca visszafoglalás arra a gondolatra 
épül, hogy megfelelő egyensúlyt kell találnunk az utca közlekedési funkciója 
és a közösségépítési funkciója között. Ezek a rendezvények azt demonstrál-
ják, hogy hogyan tudnak az emberek és az autók harmonikusan együtt létezni 
ugyanazon a helyen. Ha le akarjuk zárni az utcát a forgalom elől, ne hívjuk a 
megmozdulásodat Utca-Visszahódítási Rendezvénynek. 

Próbálja meg elkerülni a hivatalos utcatáblák és jelzések kihelyezését. Ne írja 
ki az autósoknak, hogy figyeljenek, mert itt és itt visszahódító rendezvény 
folyik. Ahogyan korábban megbeszéltük, ez sokkal veszélyesebbé teheti a 
szituációt. A Spontán Utca Visszahódítási Rendezvény azt mutatja be, hogy az 
utcai aktivitás nagyobb biztonságot, lassabb forgalmat és végső esetben, még 
több utcai aktivitást eredményez. Be szeretnénk bizonyítani, hogy az utca vis-
szahódítás folyamatának a vége egy olyan biztonságos utca, ahol a gyermekek 
a legnagyobb békében rajzolhatnának az út közepén ha a kedvük úgy kívánná. 
Kifejezetten rontja az akció biztonságát, ha a felnőttek figyelmeztető jelzése-
ket helyeznek ki, vagy a helyszínt körbeveszik közlekedési bójákkal. Nagyon 
fontos tudnia, hogy a fokozatosság az egyetlen lényeges momentuma a tér 
visszahódításának. Esztelenség úgy elkezdeni a szőnyegfestést az aszfalton, 
hogy azt megelőzően ön nem ment végig a visszahódító folyamat teljes skálá-
ján és nem csillapított le az ott áthaladó forgalom sebességét annyira, hogy az 
alkotás az úttesten biztonságban folyhasson. Az is biztos kudarchoz vezet, ha 
odaállít valakit egy sárga fényvisszaverő mellényben az utca mindkét bejá-
ratához, és megbízza azzal, hogy magyarázza el az autósoknak, mi folyik az 
utcán. Ha mindenképpen ragaszkodik a személyes figyelmeztetéshez, legyen 
szíves, hívja segítségül a metakommunikációt. Álljon az utca bejáratához és 
osszon a sofőröknek kekszet vagy egy tortaszeletet. 

Hogy növelje a biztonságot, válasszon olyan helyszínt, amelyhez nagyon 
hosszú és belátható útszakasz vezet mindkét oldalról. (SOHA NE rendezzen 
ilyen megmozdulást közvetlenül egy beláthatatlan kanyar után vagy közvet-
lenül egy emelkedő tetőpontja után.) Előre informálhatja az autósokat arról, 
hogy valami történik azzal, ha valami szokatlan, figyelem felkeltő tárgyakat 
helyezel az út szélére vagy a közepére (például: játékokat, vagy egy próbaba-
bát, amely televíziót néz.) Emlékezzen rá, hogy az érdekes és meglepetésszerű 
látvány lelassítja a sofőröket. Sokat segít, ha valami terebélyes és színes ob-
jektumot helyez a megmozdulás középpontjába (valami olyasmit, mint az én 
Visszafoglaló Trónom és az azt körülvevő selyem zászlók). A sofőrök mindezt 
már messziről észreveszik és sok száz méterrel az előtt elkezdenek lassítani, 
hogy a rendezvény közelébe érnének. 

•

•

•

Egy Spontán Utca Visszahódító meg-
mozduláson bármilyen dizájnelemmel 
kísérletezhetünk, amelyről úgy ítéljük, 
hogy segítségével lelassulhat a forgalom.
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Bánjon tisztelettel az autósokkal. Mintha a vendégei volnának. Néha találkoz-
hat „autó ellenes” aktivistákkal ezeken a rendezvényeken. Néhányan közülük 
már lehet, hogy vettek rész „Tünés az Utcánkból!” hadműveletekben, ahol 
valószínűleg a komplett utat lezárták a forgalom elől. Mondja el ezeknek az 
embereknek, hogy ez egy másfajta megmozdulás, amely megpróbál módot 
találni arra, hogy a lakók és a fogalom egymás mellett békében tudjanak élni. 
Engedjen utat a forgalomnak, hogy haladhasson és ne tartsa fel az autósokat 
akaratuk ellenére. 

Néhány ötlet a lakóknak és önkormányzatoknak

Festett és szőnyegmintás terek az úttesten: Ahhoz, hogy a sorminták 
hatásosak lehessenek, a gépkocsivezetők szemszögéből kell elkészíteni ezeket 
az alkotásokat. Az autók volánjánál ülve nem látszanak az apró részletek, az 
egész festmény pedig csak akkor lesz hatásos, ha nagy területet foglal el. Egy 
egyszerű sablon segítségével is fantasztikus szőnyegmintás teret varázsolha-
tunk az útra (az instrukciók alább találhatók). 

Tudatosan kell visszafordítanunk az eltávolodás folyamatát: Beszél-
jük meg a lakókkal, hogy emlékeik szerint hogyan szorultak ki az útjaikról. 
Aztán tudatosan lássunk neki a folyamat megfordításának.

Játékok és akusztikus hangszerekből áradó zene az úttesten: Le-
gyünk kreatívak, hozzuk vissza a régi utcai játékokat az utcára vagy találjunk 
ki újakat helyettük. Béreljünk vonósnégyest és ha lehet, táncoltassuk is az 
embereket. 

Lehetne díszvendég a rendezvény legidősebb látogatója: Tegyük meg 
az utca legidősebb lakóját vagy azok közül a legidősebbet, akik részt vesznek 
a megmozduláson a rendezvényed díszvendégéül. Talán meg tudunk egyezni 
vele, hogy kiüljön egy székre és meséljen a régi időkről az érdeklődőknek. 

Utca Visszahódító Kisbusz: A város vagy a közösségépítő egyesületek 
közösen létrehozhatnak egy speciális Utca Visszahódító Kisbuszt. Lehetne 
benne egy Hivatalos Utca Visszahódító Trón, zászlótartók, miegymás. Lehet-
ne benne egy kávégép és néhány összecsukható szék. Hordozhatna fényké-
peket arról, hogy mit vittek véghez más utcák lakói más környékeken. Lehe-
tőséget biztosíthatna a városrész lakóinak, hogy jelentkezhessenek a Kocogó 
Autó Programba. Kidekorálni néhány ilyen kisbuszt és legénységet toborozni 
hozzájuk a hétvégekre valószínűleg sokkal olcsóbb a városnak, mint egyetlen 
tradicionális forgalomlassító eszköz, mondjuk egy fekvőrendőr létrehozása. 

•

•

•

•

•

•
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6. Együtt élni a felelősség terhével
A leggyakoribb érv a környezet érdekessé és meglepetésszerűvé tétele ellen az, hogy 

ezzel a módszerrel óriási felelősség hárul alkalmazójára. De pontosan ez a kérdés került 
elő, amikor hajdanán a tradicionális forgalomlassító eszközöket propagáltam. Végtére 
is a közlekedési mérnökök munkája arról szól, hogy eltüntessenek mindent, ami aka-
dályozhatja a járműveket a gyors előrehaladásban. Ha nem végeznek tökéletes munkát, 
kész a baj. De vajon a baleseti statisztikák a teljes kiszámíthatóság módszerét igazol-
ják? A megoldás kulcsa az lenne, ha a közlekedési mérnökök elmondanák a hivatalos 
szerveknek, hogy az általunk javasolt változások biztonságosabbá teszik az utcákat és 
nem veszélyesebbé. A mai napig sok városatya kétkedve ingatja a fejét a forgalom meg-
zabolázásának e módszere hallatán, mert fél, hogy ha beadják a derekukat és alkalmaz-
nak néhányat a módszer elemei közül, valaki bepereli őket. De a tények egyáltalán nem 
támasztják alá feltevéseiket. 

Találtam egy újságcikket, amelynek a címe az volt: A forgalomlassítás jogi helyzete. 
A szerző, Reid Ewing közel 50 olyan város adatait hasonlította össze, amelyek forga-
lomlassító intézkedéseket vezettek be az Egyesült Államokban és összesen két sikeres 
keresetet talált, amelyet a forgalomlassító program ellen adtak be. Ezek közül az egyi-
ket másodfokon elutasította a bíróság. (forrás: Transportation Quarterly: 57.évfolyam, 
2. szám, Tavasz 2003 (11-23)).

Reid Ewing azt sugallja, hogy a forgalomlassítás problémájának 
„érdekesség és meglepetésszerűség” felőli megközelítése kevésbé lesz 
megtámadható jogilag, mint a hagyományos forgalomlassító intézke-
dések valaha voltak. Az, hogy a forgalom lassítására érdekesség és meglepe-
tés keltését választjuk a fekvőrendőrök vagy stop táblák helyett, egyéni szabad 
döntéskörbe tartozik. Arra kérek mindenkit, hogy értse meg: ez nem jelenti, hogy 
a város eltávolíthatja a fekvőrendőröket és figyelmeztető táblákat anélkül, hogy 
előzőleg magától a fekvőrendőrtől meg ne szabadulna. A tábla nélküli fekvőrend-
őr a „kellemetlen meglepetés” kategóriába tartozik és védtelenné teszi a várost a 
jogi támadásokkal szemben. 

A másik nagy lehetőség a pereskedésre a helytelenül karbantartott vagy gondatla-
nul elhelyezett forgalomszelídítő berendezések okozta károk. Azonban az érdekesség 
és a meglepetés erejére alapozó megközelítésben nem alkalmazunk olyan eszközöket, 
mint a fekvőrendőr, amely sérülést okozhat az autón. Ezért nincs szükség figyelmez-
tető kiírásra és a valószínűsége annak, hogy a helytelenül karbantartott infrastruktúra 
sérüléseket okoz, nagyon kicsi. Az egyetlen valós veszély a pereskedésre az a megköze-
lítés, amely szerint megtörténhet, hogy valaki letér az útról autójával és beleütközik egy 
forgalomszelídítő eszközbe, azaz egy szoborba vagy egy zászlótartó állványba. Ahogyan 
a korábbiakban már említettem, az Univerzális Csatlakozó Aljzat megoldhatja ezt a 
problémát. Ez az eszköz lehetővé teszi a város számára, hogy kijelölje a pontokat, aho-
vá a lakók vagy a művészek az érdekesség és meglepetés keltésére szolgáló alkotásaikat 
elhelyezhetik. A város meghatározhatja az alkotások dimenzióinak maximum méreteit 
is. Az is lehetséges, hogy az Univerzális Csatlakozó Aljzatot olyanra tervezzék, hogy 
lelapuljon a talajra, ha egy meghatározott erőnél nagyobb erő ütközik hozzá. 

Az Egyesült Államokban nincs meghatározott paramétereket tartalmazó tervezési 
útmutató a forgalomlassító berendezések létrehozására. Nagyon sok gyakorló forga-
lomszelídítő fél attól, hogy szabályozott útmutató híján jogilag támadhatóvá válnak. 
Reid Ewing azt kérdezi, „A szabályozás hiányában mi az, amely védelmet jelenthetne 
a forgalomlassító programoknak a jogi támadásokkal szemben?” Azt válaszolja: „nem 
más, mint a megfontolt tervezés és megfontolt alkalmazás folyamata”. Járdáinkon he-
lyet kapnak villanykarók, postaládák, szemétgyűjtők, bokrok, fák, virágok. Mind mind 
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racionális tervezést követően foglalhatták el helyüket. Ha a város ugyanilyen körülte-
kintően jár el a forgalomlassító installációk kihelyezésekor is, nem származhat baja 
abból, ha egy káreset kapcsán kérdőre vonják a szobrok miatt. 

 Ezért nagyon fontos a városok számára, hogy ésszerű és precízen kidolgozott 
szabályozást vezessenek be a kétértelműség, az érdekesség és meglepetésszerűség 
alkalmazására a forgalomlassításban és a városi közösségépítésben. Ennek a füzetnek 
az írását azzal kezdtem, hogy elmondtam, hogy a legnagyobb biztonság akkor érhető 
el, ha a környezet világos üzenetet küld a rajta áthaladóknak arról, pontosan milyen 
magas a kiszámíthatatlanság mértéke az adott útvonalon. Az ésszerű tervezési folya-
matnak ezért részben arról kell szólnia, hogyan lehet kapcsolatot tartani a közösséggel: 
hogyan lehet nyüzsgő utcai életet teremteni, ugyanakkor hogyan lehet a forgalomkor-
látozó eszközöket eltávolítani és úgy kialakítani az utcákat, mintha azok az emberek 
kültéri nappalijai lennének és nem egyszerű közlekedő folyosók. Ez azt jelenti, hogy a 
terveknek erős közösségépítő törekvéseket kell tartalmazniuk nem csak azért, hogy az 
emberek megismerjék az utcában élő szomszédaikat és másként viszonyuljanak utcá-
jukhoz, mint az előtt, hanem azért is, hogy másként viszonyuljanak autójukhoz, mint 
az előtt.

Az ésszerű és precíz tervezést valószínűleg a lakóövezetekben, az iskolák környé-
kén, közösségi házak előtt és a helyi szupermarketek szomszédságában (különösen 
a nagy utak mellett) érdemes kezdeni. Ezek azok a helyek, ahol az autósok általában 
tévesen mérik fel a rájuk leselkedő veszélyeket. (Ezeken a helyszíneken szinte teljes-
séggel kiszámíthatatlan a környezet, viszont az utcakép és a közlekedés szabályozásá-
ra használt eszközök mennyisége azt sugallja, hogy ezek a helyszínek száz százalékig 
kiszámíthatóak). Ezek a területek sokkal biztonságosabbak lesznek, mihelyt az utcakép 
kétértelművé válik. Egy ésszerű és precízen kidolgozott terv része valószínűleg a közle-
kedés szabályozó táblák és eszközök számának fokozatos csökkentése de semmiképpen 
sem azok egyik pillanatról a másikra történő megszüntetése. 

A racionális tervezési megközelítés valószínűleg megköveteli, hogy a város próba és 
kísérleti zónákat jelöljön ki annak érdekében, hogy először kicsiben bizonyíthassa be 
e módszer életképességét. Ezeken a teszt területeken az önkormányzatnak nemcsak az 
autók sebességének alakulását kell figyelemmel kísérnie, nemcsak a balesetek súlyos-
ságáról és számáról kell statisztikát vezetnie, de adatokat kell gyűjtenie a változások 
nyomán kivirágzó közösségi élet működéséről is.

A Creative Communities International a világ minden pontján keresi azokat 
az önkormányzatokat, amelyek partnerei lehetnének ebben a munkában, és amelyek 
hajlandóak lennének kipróbálni az utcák biztonságosabbá való tételének ezen új meg-
közelítését. Szeretnénk kapcsolatba lépni azokkal a szervezetekkel, amelyek inkubátor 
házakat hoznának létre innovatív közösségépítő programok számára. E programok 
keretében a lakók visszahódítják az utcáikat és ott újabb és újabb közösségépítő ese-
ményeket szerveznek, amelyek tovább élénkítik a város életét. Az éves Érdekesség & 
Meglepetésszerűség Világkörüli Túra része lesz a mi inkubátor programunknak. 


